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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عة الطبالتعديل أو النشر أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432711  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردي  -الرحمن محمد على احمد جمال عبد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  حدائق االهرام -منطقة ( ص )  - ٥٨عقار رقم 

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩منتجات الفئة رقم  - ٩الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432804  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة عامة محدودة مؤسسة بموجب قوانين الشركات  -ستاندرد تشارترد بى ال سى 
  بالمملكة المتحدة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المملكة المتحدة -دي دي  ٥ي ,  ٢باسينجهال , افينيو , لندن , اي سي  ١

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

األجهزة واألدوات العلمية والبحثية والمالحة والمسح والتصوير الفوتوغرافي  - ٩الفئة 
والسينمائي والسمعي البصري والوزن والقياس والتشوير والكشف واالختبار والتفتيش 

يل أو تحويل أو تجميع أو تنظيم أو واإلنقاذ والتعليم ؛أجهزة وأدوات إلجراء أو تبد
التحكم في توزيع أو استخدام الكهرباء ؛ اجهزة وأدوات لتسجيل الصوت أو الصور أو 

البيانات أو نقلها أو إعادة إنتاجها أو معالجتها ؛الوسائط المسجلة والقابلة للتنزيل ، 
الفارغة ؛آليات وبرامج الكمبيوتر ، ووسائط التسجيل والتخزين الرقمية أو التناظرية 

لألجهزة التي تعمل بقطع النقود المعدنية ؛أجهزة تسجيل النقدية وأجهزة الحساب ؛أجهزة 
الكمبيوتر واألجهزة الطرفية للكمبيوتر ؛بدالت الغطس وأقنعة الغواصين وسدادات 
األذن للغواصين ومشابك األنف للغواصين والسباحين وقفازات الغواصين وأجهزة 

تحت الماء ؛جهاز إطفاء.جهاز لمعالجة معامالت البطاقات والبيانات التنفس للسباحة 
المتعلقة بها ومعالجة الدفع ؛جهاز للتحقق من البيانات الموجودة على البطاقات المشفرة 

مغناطيسيًا ؛جهاز التحقق اإللكترونيبطاقات مشفرةبطاقات ذكية فارغةبطاقات دوائر 
لخراطيش واألقراص واألشرطة والبطاقات متكاملة فارغة [بطاقات ذكية فارغة] ؛ا

ومواد التسجيل األخرى ، كل ذلك لجمع ومعالجة و / أو تخزين البيانات ولتحمل برامج 
الكمبيوتر والبيانات ؛ناقالت البيانات المغناطيسية ، وأقراص التسجيل ؛تسجيالت 

الجة البيانات الفيديوجهاز إلدخال ، إخراج ، تخزين و / أو معالجة البيانات ؛معدات مع
وأجهزة الكمبيوتر ؛برامج وبرامج الكمبيوتر ؛برامج تشغيل الكمبيوتر المسجلة ؛أجزاء 

الكمبيوتر؛ذكريات الكمبيوترجهاز الحوسبة وجهاز الطباعة ؛بطاقات ممغنطةبطاقات 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

ذكية (قابلة للبرمجة) مشفرة مغناطيسيًا بطاقات تحمل دوائر متكاملة ؛أجهزة االتصاالت 
والالسلكية والهواتف.جهاز لفك (قراءة) البطاقات المشفرة ؛قراء البطاقاتآالت السلكية 

القراءة لبطاقات الدوائر المتكاملة ؛قراء البطاقات الذكيةقارئات البطاقات الذكيةرقائق 
) ؛ماكينات الصرافة ATMالدوائر المتكاملةتطبيق البرمجيات؛ماكينات الصرف اآللي (

ات المصرفية (المشفرة أو الممغنطة) ألغراض االئتمان أو والصرافة اآللية ؛ البطاق
الخصم ؛ البطاقات المصرفية قابلة للقراءة آليًا ؛ بطاقات الشحن (المشفرة أو الممغنطة) 
؛ بطاقات الدوائر المتكاملة [البطاقات الذكية] ؛ بطاقات الكمبيوتر (الذكية) ؛ البطاقات 

طاقات التخزين (البطاقات الذكية) ؛ بطاقات تحتوي الذكية (البطاقات المقروءة آليًا) ؛ ب
على شرائح إلكترونية ؛ البطاقات المشفرة بميزات األمان ألغراض المصادقة أو تحديد 
الهوية ؛ المنشآت المصرفية اإللكترونية ؛ جهاز مصرفي الخدمة الذاتية ؛ أجهزة األمان 

مبيوتر قابلة للتنزيل ؛ برامج لبرامج الكمبيوتر ؛ تطبيقات برامج الشبكة هي برامج ك
الكمبيوتر [البرامج القابلة للتنزيل] ؛ برنامج ألعاب الكمبيوتر ؛ تطبيقات برامج 

الكمبيوتر ، يمكن تنزيلها ؛ برامج الكمبيوتر المسجلة ؛ منصات برامج الكمبيوتر ، 
طاريات المسجلة أو القابلة للتنزيل ؛ واجهات ألجهزة الكمبيوتر جهاز الشحن شواحن الب

وحدات الطاقة الكهربائية جهاز إمداد الطاقة الكهربائية (بخالف المولدات) ؛ قواعد 
البيانات (المنشورات اإللكترونية) ؛ منشورات إلكترونية (قابلة للتنزيل) ؛ المنشورات 

اإللكترونية بما في ذلك تلك التي تباع وتوزع على اإلنترنت ؛ التحقق من البطاقات 
لممغنطة) ؛ البرامج والتطبيقات لألجهزة المحمولة ؛ تطبيقات برمجية (المشفرة أو ا

لالستخدام مع األجهزة المحمولة ؛ تطبيقات قابلة للتنزيل لالستخدام مع األجهزة 
  دون غيرها ٩المحمولة فئة 

 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : طلب رقم قدم عنها 
 

    0432811  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -محمد اسماعيل محمد اسماعيل الكفراوى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -ملك/محمد اسماعيل محمد اسماعيل الكفراوي  - القنايات  - ش مصطفى كامل ٣٤
  قيهالشر -مركز الزقازيق 

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٩شاشات التلفزيون الواردة بالفئة  - ٩الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432814  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/18  

  :يلالتسج إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -محمد اسماعيل محمد اسماعيل الكفراوى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -ملك/محمد اسماعيل محمد اسماعيل الكفراوي  - القنايات  - ش مصطفى كامل ٣٤
  الشرقيه -مركز الزقازيق 

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ن غيرهادو ٩شاشات التلفزيون الواردة بالفئة  - ٩الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433075  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

 -شركة محمد مدحت عبد الفتاح المغربل وشريكه اسالم مدحت عبد الفتاح المغربل  
  شركة تضامن

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الدور االرضى بملك/  - تقسيم المعلمين ش نبيل يوسف امام مدرسة السيدة خديجة  ٢٤٨
  الشرقية -اول الزقازيق  - سوسن عبد العال محمد ابراهيم 

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩جميع منتجات الفئة  - ٩الفئة 
 

التنازل عن الحروف كال على حدى - تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433162  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  انتل كوربوريشنشركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات المتحدة  - ٩٥٠٥٢كاليفورنيا  - سانتا كالرا  - ميشن كوليدج بوليفارد  ٢٢٠٠
  األمريكية

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

أشباه الموصالت، دارات متكاملة، أجهزة منطقية قابلة للترجمة، معالجات  - ٩الفئة 
  ٩بيانات صغيرة في الفئة 

 

------- :       االشتراطات       
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 ارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التج

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433244  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/21  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه محدوده من جزر كايمان -أدفانسد نيو تيكنولوجيز كو.، ليمتد. 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

، جورج تاون ، غراند كايمان كيه واي  هوسبيتال رود ٢٧كايمان كوربوريت سنتر ، 
  ، جزر كايمان ٩٠٠٨ -١

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

أجهزة وأدوات علمية، وبحرية، وأجهزة مسح، فوتوغرافية، سينمائية،  - ٩الفئة 
بصرية، و أجهزة قياس الوزن، و أجهزة قياس اإلشارة، و أجهزة فحص (مراقبة)، 

ليم، أجهزة وأدوات لتوصيل الكهرباء أو تبديلها أو تحويلها أجهزة وأدوات لإلنقاذ والتع
أو تجميعها أو تنظيمها أو التحكم فيها، جهاز لتسجيل أو نقل أو إعادة إنتاج الصوت أو 

الصور، ناقالت البيانات المغناطيسية، وأقراص التسجيل، آليات لألجهزة التي تعمل 
لحاسبة، معدات معالجة البيانات وأجهزة بقطع النقود المعدنية، سجالت النقد، اآلالت ا

الكمبيوتر، برامج الكمبيوتر، برامج الحاسوب، برامج الكمبيوتر في شكل تطبيق 
لألجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، تطبيقات البرمجيات لالستخدام مع األجهزة 

ر المحمولة، برنامج لمعالجة الدفع اإللكتروني من وإلى اآلخرين، برامج الكمبيوت
وبرامج التطبيقات المستخدمة فيما يتعلق بالخدمات المالية والمعامالت المالية والتجارة 

اإللكترونية والمدفوعات اإللكترونية وصرف العمالت األجنبية وخدمات التداول 
والوساطة والخدمات االستشارية االستثمارية، برامج التوثيق، برامج الكمبيوتر 

قابلة للتنزيل)، برنامج المراسلة الفورية، برنامج مشاركة وتطبيقات برامج الكمبيوتر (
الملفات، برامج االتصاالت لتبادل البيانات والصوت والفيديو والصور والرسومات عبر 
الكمبيوتر والشبكات المتنقلة والالسلكية وشبكات االتصاالت، برامج الكمبيوتر لمعالجة 

مج كمبيوتر قابلة للتنزيل لتسهيل الصور والرسومات والصوت والفيديو والنص، برا
النقل اإللكتروني للمعلومات والبيانات والمستندات والصوت والصور عبر اإلنترنت، 

برامج الكمبيوتر القابلة للتنزيل والتي تتيح للمستخدمين المشاركة في االجتماعات 
صور والحصص المسندة إلى الويب، مع إمكانية الوصول إلى البيانات والمستندات وال

وتطبيقات البرامج من خالل متصفح الويب، برامج كمبيوتر قابلة للتنزيل للوصول إلى 
أجهزة الكمبيوتر وشبكات الكمبيوتر البعيدة وعرضها والتحكم فيها، برامج الحوسبة 

السحابية القابلة للتنزيل، برامج الحوسبة القابلة للتنزيل، برامج الكمبيوتر لتتبع وتقييم 
والسلوك الشخصي فيما يتعلق بقرارات الشراء، تطبيق برامج الكمبيوتر سلوك العمالء 

لالستخدام فيما يتعلق بحفظ البيئة وتغير المناخ وتعويض الكربون، المنشورات 
اإللكترونية عبر اإلنترنت (يمكن تنزيلها من اإلنترنت أو من شبكة الكمبيوتر أو قاعدة 
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 ارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التج

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

ة القابلة للتحميل: المجالت والمقاالت بيانات الكمبيوتر)، المنشورات اإللكتروني
والكتيبات والمنشورات وأوراق البيانات والمواد اإلعالمية والمواد التعليمية في مجال 
األعمال والتجارة اإللكترونية وتكنولوجيا المعلومات والحوسبة السحابية واالتصاالت 

اإللكترونية، األعمال السلكية والالسلكية واإلنترنت والتدريب على األعمال والتجارة 
التجارية والمبيعات والتسويق واإلدارة المالية، ملحقات الكمبيوتر، أجهزة الكمبيوتر 

المحمولة، أجهزة الكمبيوتر المحمول، أجهزة المذكرة المحمولة، أجهزة الكمبيوتر 
المحمولة، المساعدات الرقمية الشخصية، مشغالت الوسائط الشخصية، الهواتف 

لهواتف الذكية، الكاميرات الرقمية، البطاريات وأجهزة شحن البطاريات، المحمولة، ا
محطات عمل الكمبيوتر، ملحقات الكمبيوتر، أجهزة شبكات الكمبيوتر واالتصاالت 
السلكية والالسلكية، محوالت شبكة الكمبيوتر، والمفاتيح، وأجهزة التوجيه، أجهزة 

ت واألجهزة، ملحقات الكمبيوتر المحمول، المودم السلكية والالسلكية وبطاقات االتصاال
ومحافظ الكمبيوتر، جهاز إطفاء الحرائق، أجهزة الكمبيوتر والبرامج الثابتة، نظام 

المالحة في السيارات، أقراص مدمجة، الموسيقى الرقمية (قابلة للتنزيل من اإلنترنت)، 
ة الهاتف جهاز االتصاالت السلكية والالسلكية، أكسسوار فأرة الحاسوب، أجهز

المحمول، ملحقات الهاتف المحمول، األلعاب القابلة للتنزيل والصور والصور المتحركة 
واألفالم والموسيقى، أنظمة اإلنذار، كاميرات مراقبة وحدات البث اإلذاعي والتلفزيوني 

المتنقلة، معدات البث التلفزيوني، الكاميرات، كاميرات الفيديو، سماعات الرأس، 
، مكبرات الصوت، أجهزة ومعدات النظام العالمي لتحديد المواقع (جي سماعات األذن

بي إس)، برامج الكمبيوتر وبرامج األلعاب اإللكترونية والفيديو (بما في ذلك البرامج 
القابلة للتنزيل من اإلنترنت)، شاشات الكريستال السائل لالتصاالت والمعدات 

كم، برامج تخزين البيانات، النظارات اإللكترونية، جهاز إستقبال رقمي، جهاز التح
والنظارات الشمسية، الفتات إلكترونية، بطاقات و هواتف االئتمان المصرفي المشفر أو 
المغناطيسي، والخصم، والنقدية، آالت الصراف اآللي، موزعات النقدية، قارئات الكتب 

يو لألطفال، اإللكترونية، خراطيش الحبر، شاغرة للطابعات وآالت النسخ، شاشات فيد
اغطية العدسات، أجهزة الكمبيوتر اللوحي، بطاقات مفاتيح مشفرة، نظارات ثالثية 

األبعاد، بطاقات الذاكرة آلالت ألعاب الفيديو، أجهزة الكمبيوتر القابلة لالرتداء، الهواتف 
الذكية، شاشات العرض، أجهزة الكمبيوتر، أجهزة تتبع النشاط، معدات الصوت، أجهزة 

ت، أجهزة الكمبيوتر الطرفية، مشغالت الوسائط المحمولة وأجهزة االتصاالت االتصاال
اإللكترونية الرقمية، أجهزة الكمبيوتر القابلة لالرتداء، الهواتف الذكية، الشاشات 

اإللكترونية، شاشات العرض، أجهزة الكمبيوتر، أجهزة تتبع النشاط، أجهزة الصوت، 
ر، مشغالت الوسائط المحمولة وأجهزة االتصاالت أجهزة االتصاالت، ملحقات الكمبيوت

اإللكترونية الرقمية، لتسهيل معامالت الدفع بالوسائل اإللكترونية والسماح للعمالء 
بالوصول معلومات الحساب المالي والمصرفي وللتعامل مع األعمال المصرفية، أجهزة 

ة الكمبيوتر لتتبع الكمبيوتر يمكن ارتداؤها والهواتف الذكية وشاشات العرض، أجهز
النشاط، المعدات السمعية، أجهزة االتصاالت، أجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية، 

أجهزة الكمبيوتر الطرفية، مشغالت الوسائط المحمولة وأجهزة االتصاالت اإللكترونية 
الرقمية، بطاقات الدفع المسبق، وبطاقات مصرفية، وبطاقات االئتمان، وبطاقات الخصم 

رفي، وبطاقات نقدية، وبطاقات الهوية مشفرة أو مغناطيسية وجميع هذه المنتجات المص
  وال ترد ضمن فئات أخري. ٩واردة بالفئة 

 

٣١١٣٥٤العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  علنشر أو إعادة الطبالتعديل أو ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433509  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -شركة المبادلة للعالمات التجارية القابضة ذ.م.م  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، ابو ظبي ، االمارات العربية المتحدة ٤٥٠٠٥ص.ب 

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

المساحية وأجهزة وأدوات التصوير األجهزة واألدوات العلمية والمالحية و - ٩الفئة 
الفوتوغرافي والسينمائي واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن والقياس واإلشارة 

والمراقبة (اإلشراف) واإلنقاذ والتعليم، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل أو 
نسخ  تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية، أجهزة تسجيل أو إرسال أو

الصوت أو الصور، حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص تسجيل، أقراص مدمجة، 
أقراص فيديوية رقمية وغيرها من وسائط التسجيل الرقمية، آليات لألجهزة التي تعمل 

بقطع النقد، آالت تسجيل النقد، آالت حاسبة، معدات معالجة البيانات، أجهزة الكمبيوتر، 
  .٩فاء الحرائق بالفئة رقم برمجيات كمبيوتر، أجهزة إط
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433831  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش ذات مسئوليه محدودة -شينزين هونور اليكترونيك كو ال تى دى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

روود شيشيانغ باوان  ٢اندستريال بارك غوشو  نمبر  نمبر ايه بى سى بيلدينج شينغوى
  ديستريكت شينزين قوانغدونغ الصين

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

جهاز االمداد بالطاقة عالي الجهد (الباور سبالي)، محوالت الطاقة (ادابتور)،  - ٩الفئة 
ت )، محوالUSBأجهزة شحن البطاريات الكهربائية، أجهزة شحن البطاريات (

مات عكسية [كهربائية]، لوحات دارات مطبوعة  [كهربائية]، أجهزة شحن السلكية، مقِوّ
لدمج الدوائر المتكاملة، برمجيات وبرامج كمبيوتر إلدارة نظام المباني، أجهزة ملحقة 
مات عكسية [كهربائية] عالية السرعة، جهاز االمداد بالطاقة منخفض  بالكمبيوتر، مقِوّ

البطارية، شواحن محمولة، محّوالت كهربائية عالية التردد، الجهد، أجهزة شحن 
خافتات [منظمات] كهربائية، محوالت للقوابس الكهربائية، أجهزة التحكم في الطاقة، 
أجهزة االمداد بالطاقة العالمية، مقّومات التيار الكهربائي، أجهزة كهربائية للتحكم في 

العالي، أجهزة أشباه الموصالت  الطاقة، أجهزة مقاومة الطاقة، محوالت الضغط
االلكترونية، دارات متكاملة كهربائية، أجهزة إرسال الموجات الدقيقة (هوائيات)، 
أجهزة إرسال التردد الالسلكي، مجسات ألكترونية (أجهزة استشعار)، ملفات حث 

[كهربائية]، ميكروفونات الردايو، أجهزة إرسال [لإلتصال عن بُعد]، برامج كمبيوتر 
مكين و التحكم في الوصول، أجهزة خوادم الكمبيوتر، أجهزة تحول الطاقة الكيميائية لت

  وال ترد ضمن فئات أخري. ٩لوقود او كهرباء وجميع المنتجات الوارده بالفئه 
 

--------- االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433832  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش ذات مسئوليه محدودة -شينزين هونور اليكترونيك كو ال تى دى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

روود شيشيانغ باوان  ٢نمبر ايه بى سى بيلدينج شينغوى اندستريال بارك غوشو  نمبر 
  ديستريكت شينزين قوانغدونغ الصين

  9  : مةالــــــات العـــفئ
  

جهاز االمداد بالطاقة عالي الجهد (الباور سبالي)، محوالت الطاقة (ادابتور)،  - ٩الفئة 
)، محوالت USBأجهزة شحن البطاريات الكهربائية، أجهزة شحن البطاريات (

مات عكسية [كهربائية]، لوحات دارات مطبوعة  [كهربائية]، أجهزة شحن السلكية، مقِوّ
لة، برمجيات وبرامج كمبيوتر إلدارة نظام المباني، أجهزة ملحقة لدمج الدوائر المتكام

مات عكسية [كهربائية] عالية السرعة، جهاز االمداد بالطاقة منخفض  بالكمبيوتر، مقِوّ
الجهد، أجهزة شحن البطارية، شواحن محمولة، محّوالت كهربائية عالية التردد، 

ربائية، أجهزة التحكم في الطاقة، خافتات [منظمات] كهربائية، محوالت للقوابس الكه
أجهزة االمداد بالطاقة العالمية، مقّومات التيار الكهربائي، أجهزة كهربائية للتحكم في 

الطاقة، أجهزة مقاومة الطاقة، محوالت الضغط العالي، أجهزة أشباه الموصالت 
يات)، االلكترونية، دارات متكاملة كهربائية، أجهزة إرسال الموجات الدقيقة (هوائ

أجهزة إرسال التردد الالسلكي، مجسات ألكترونية (أجهزة استشعار)، ملفات حث 
[كهربائية]، ميكروفونات الردايو، أجهزة إرسال [لإلتصال عن بُعد]، برامج كمبيوتر 
لتمكين و التحكم في الوصول، أجهزة خوادم الكمبيوتر، أجهزة تحول الطاقة الكيميائية 

  وال ترد ضمن فئات أخري. ٩لمنتجات الوارده بالفئه لوقود او كهرباء وجميع ا
 

------- االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433833  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش ذات مسئوليه محدودة -شينزين هونور اليكترونيك كو ال تى دى 

  :وانــــــــــــــــــنالع
  

روود شيشيانغ باوان  ٢نمبر ايه بى سى بيلدينج شينغوى اندستريال بارك غوشو  نمبر 
  ديستريكت شينزين قوانغدونغ الصين

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

جهاز االمداد بالطاقة عالي الجهد (الباور سبالي)، محوالت الطاقة (ادابتور)،  - ٩الفئة 
)، محوالت USBالبطاريات الكهربائية، أجهزة شحن البطاريات ( أجهزة شحن

مات عكسية [كهربائية]، لوحات دارات مطبوعة  [كهربائية]، أجهزة شحن السلكية، مقِوّ
لدمج الدوائر المتكاملة، برمجيات وبرامج كمبيوتر إلدارة نظام المباني، أجهزة ملحقة 

مات عكسية [كهربائية] عالي ة السرعة، جهاز االمداد بالطاقة منخفض بالكمبيوتر، مقِوّ
الجهد، أجهزة شحن البطارية، شواحن محمولة، محّوالت كهربائية عالية التردد، 

خافتات [منظمات] كهربائية، محوالت للقوابس الكهربائية، أجهزة التحكم في الطاقة، 
ية للتحكم في أجهزة االمداد بالطاقة العالمية، مقّومات التيار الكهربائي، أجهزة كهربائ

الطاقة، أجهزة مقاومة الطاقة، محوالت الضغط العالي، أجهزة أشباه الموصالت 
االلكترونية، دارات متكاملة كهربائية، أجهزة إرسال الموجات الدقيقة (هوائيات)، 
أجهزة إرسال التردد الالسلكي، مجسات ألكترونية (أجهزة استشعار)، ملفات حث 

ردايو، أجهزة إرسال [لإلتصال عن بُعد]، برامج كمبيوتر [كهربائية]، ميكروفونات ال
لتمكين و التحكم في الوصول، أجهزة خوادم الكمبيوتر، أجهزة تحول الطاقة الكيميائية 

  وال ترد ضمن فئات أخري. ٩لوقود او كهرباء وجميع المنتجات الوارده بالفئه 
 

------- االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : م عنها طلب رقم قد
 

    0433834  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش ذات مسئوليه محدودة -شينزين هونور اليكترونيك كو ال تى دى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

روود شيشيانغ باوان  ٢نمبر ايه بى سى بيلدينج شينغوى اندستريال بارك غوشو  نمبر 
  ديستريكت شينزين قوانغدونغ الصين

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

جهاز االمداد بالطاقة عالي الجهد (الباور سبالي)، محوالت الطاقة (ادابتور)،  - ٩الفئة 
)، محوالت USBأجهزة شحن البطاريات الكهربائية، أجهزة شحن البطاريات (

مات عكسية [كهربائية]، لوحات دارات مطبوعة  [كهربائية]، أجهزة شحن السلكية، مقِوّ
لدمج الدوائر المتكاملة، برمجيات وبرامج كمبيوتر إلدارة نظام المباني، أجهزة ملحقة 
مات عكسية [كهربائية] عالية السرعة، جهاز االمداد بالطاقة منخفض  بالكمبيوتر، مقِوّ

لتردد، الجهد، أجهزة شحن البطارية، شواحن محمولة، محّوالت كهربائية عالية ا
خافتات [منظمات] كهربائية، محوالت للقوابس الكهربائية، أجهزة التحكم في الطاقة، 
أجهزة االمداد بالطاقة العالمية، مقّومات التيار الكهربائي، أجهزة كهربائية للتحكم في 

الطاقة، أجهزة مقاومة الطاقة، محوالت الضغط العالي، أجهزة أشباه الموصالت 
متكاملة كهربائية، أجهزة إرسال الموجات الدقيقة (هوائيات)،  االلكترونية، دارات

أجهزة إرسال التردد الالسلكي، مجسات ألكترونية (أجهزة استشعار)، ملفات حث 
[كهربائية]، ميكروفونات الردايو، أجهزة إرسال [لإلتصال عن بُعد]، برامج كمبيوتر 

أجهزة تحول الطاقة الكيميائية لتمكين و التحكم في الوصول، أجهزة خوادم الكمبيوتر، 
  وال ترد ضمن فئات أخري. ٩لوقود او كهرباء وجميع المنتجات الوارده بالفئه 

 

-------- االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433835  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش ذات مسئوليه محدودة -ور اليكترونيك كو ال تى دى شينزين هون

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

روود شيشيانغ باوان  ٢نمبر ايه بى سى بيلدينج شينغوى اندستريال بارك غوشو  نمبر 
  ديستريكت شينزين قوانغدونغ الصين

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

هد (الباور سبالي)، محوالت الطاقة (ادابتور)، جهاز االمداد بالطاقة عالي الج - ٩الفئة 
)، محوالت USBأجهزة شحن البطاريات الكهربائية، أجهزة شحن البطاريات (

مات عكسية [كهربائية]، لوحات دارات مطبوعة  [كهربائية]، أجهزة شحن السلكية، مقِوّ
جهزة ملحقة لدمج الدوائر المتكاملة، برمجيات وبرامج كمبيوتر إلدارة نظام المباني، أ

مات عكسية [كهربائية] عالية السرعة، جهاز االمداد بالطاقة منخفض  بالكمبيوتر، مقِوّ
الجهد، أجهزة شحن البطارية، شواحن محمولة، محّوالت كهربائية عالية التردد، 

خافتات [منظمات] كهربائية، محوالت للقوابس الكهربائية، أجهزة التحكم في الطاقة، 
طاقة العالمية، مقّومات التيار الكهربائي، أجهزة كهربائية للتحكم في أجهزة االمداد بال

الطاقة، أجهزة مقاومة الطاقة، محوالت الضغط العالي، أجهزة أشباه الموصالت 
االلكترونية، دارات متكاملة كهربائية، أجهزة إرسال الموجات الدقيقة (هوائيات)، 

ة (أجهزة استشعار)، ملفات حث أجهزة إرسال التردد الالسلكي، مجسات ألكتروني
[كهربائية]، ميكروفونات الردايو، أجهزة إرسال [لإلتصال عن بُعد]، برامج كمبيوتر 
لتمكين و التحكم في الوصول، أجهزة خوادم الكمبيوتر، أجهزة تحول الطاقة الكيميائية 

  وال ترد ضمن فئات أخري. ٩لوقود او كهرباء وجميع المنتجات الوارده بالفئه 
 

------- االشتراطات        :      
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 لعالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0434033  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/31  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة محدودة المسئولية مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية  -فوكس ميديا ، ال ال سى. 
  ديالوير

  :نواــــــــــــــــــالعن
  

، الواليات المتحدة  ٩٠٠٣٥وست بيكو بوليفارد لوس انجلوس ، كاليفورنيا  ١٠٢٠١
  االمريكية

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

األجهزة واألدوات العلمية والبحثية والمالحية والمساحية والتصوير  - ٩الفئة 
لوزن الفوتوغرافي والسينمائي واألجهزة واألدوات السمعية والبصرية وأدوات ا

والقياس واإلشارة ، أجهزة وأدوات الكشف واالختبار والتفتيش واإلنقاذ والتعليم؛ أجهزة 
وأدوات إلجراء أو تبديل أو تحويل أو تجميع أو تنظيم أو التحكم في توزيع أو استخدام 

الكهرباء ؛ أجهزة وأدوات لتسجيل الصوت أو الصور أو البيانات أو نقلها أو إعادة 
الجتها ؛ الوسائط المسجلة والقابلة للتنزيل ، وبرامج الكمبيوتر ، ووسائط إنتاجها أو مع

التسجيل والتخزين الرقمية أو التناظرية الفارغة ؛ آليات لألجهزة التي تعمل بقطع النقود 
المعدنية ؛ آالت تسجيل النقد وأجهزة الحساب ؛ أجهزة الكمبيوتر واألجهزة الطرفية 

أقنعة الغواصين وسدادات األذن للغواصين ومشابك األنف للكمبيوتر ؛ بدالت الغطس و
للغواصين والسباحين وقفازات الغواصين وأجهزة التنفس للسباحة تحت الماء ؛ أجهزة 

إطفاء ، الرسوم المتحركة؛ أطواق للهواتف النقالة ، أجهزة تنظيف أسطوانات 
تنزيل ؛ ملفات الفونوغراف ؛ أوعية للعدسات الالصقة ، ملفات الصور القابلة لل

الموسيقى القابلة للتنزيل ؛ نغمات رنين قابلة للتنزيل للهواتف المحمولة ؛ منشورات 
إلكترونية قابلة للتنزيل ؛ علب للنظارات سالسل النظارات حبال النظارات إطارات 
النظارات ، مغناطيس، مغناطيسات للزينة ؛ مسند فأرة الحاسوب؛ علب النظارات 

مساند المعصم لالستخدام مع أجهزة الكمبيوتر ؛ تطبيقات برامج إطارات النظارات؛ 
الهاتف المحمول القابلة للتنزيل ألجهزة االتصال المحمولة الستخدامها في توزيع الفيديو 
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 لعالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

الرقمي وملفات الفيديو والفيديو ومحتوى الوسائط المتعددة ؛ برنامج قابل للتنزيل لتلقي 
لمحتوى السمعي البصري والوسائط المتعددة وتدفق وبحث والوصول إلى ومراجعة ا

عبر اإلنترنت واألجهزة اإللكترونية الرقمية المحمولة وشبكات االتصاالت وشبكات 
  ٩االتصاالت الالسلكية. بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0434179  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه توصيه بسيطه -تامر رجب وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -العجوزه  - المهندسين  - ١٥شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٩الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0435731  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه توصيه بسيطه -تامر رجب وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -العجوزه  - المهندسين  - ١٥شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩الفئه جميع المنتجات الواردة ب - ٩الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع هذا - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0435858  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -ياسر عبد المنعم على عكرش 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

شمال طريق  بالمنطقة الصناعية -منطقة الصناعات الكيماوية  -)د ١٦٨قطعة رقم (
  القاهرة -القاهرة الجديدة  - التجمع الثالث  -القطامية العين السخنة 

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

دون  ٩مستلزمات واكسسوارات الكمبيوتر والمحمول وجميع منتجات الفئة  - ٩الفئة 
  غيرها

 

لنماذجمنح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة با -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0436094  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة  -سيدرز كابيتال للخدمات العقارية والتجارية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  هرةالقا -مدينة نصر اول  -ش محمد حسن الجمل  ٢٨

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩جميع منتجات الفئة  - ٩الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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 صناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ال

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0436174  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -ر لالستشارات المالية كريدتي

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -الزمالك  -ش أحمد حشمت  ١٧

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

برمجيات  -برامج تشغيل الحاسوب (مسجلة)  -برامج للحاسوب (مسجلة)  - ٩الفئة 
تطبيقات برمجيات  -برامج للحاسوب (برامج قابلة للتنزيل)  -الحاسوب (مسجلة) 

 - منصات برامج الكومبيوتر (المسجلة أو القابلة للتنزيل)  -الحاسوب القابلة للتنزيل 
 -الهواتف الذكية  -أجهزة حاسوب محمولة  -الهواتف المحمولة  -أجهزة حاسوب 

برامج تطبيقات الهاتف النقال  -ايباد  -نوت بووك  -أجهزة الكومبيوتر اللوحية 
مفكرات  -أجهزة حاسوبية لمعالجة البيانات  -ف النقال القابلة للتنزيل وتطبيقات الهات

 -غطاء شاشة الكومبيوتر الحامي من الضوء  -آالت الرد اآللي على الهاتف  -الكترونية 
برامج  -ذاكرات الحاسوب  -ألواح مفاتيح الحاسوب  -برامج ألعاب الحاسب اآللي 
طابعات لالستخدام مع أجهزة  -بالحاسوب أجهزة ملحقة  -تشغيل الحاسوب (مسجلة) 

لوحات  - مشغالت القرص ألجهزة الحاسوب  -أجهزة معالجة البيانات  - الحاسوب 
أجهزة الترجمة  -أقالم إلكترونية (وحدات العرض المرئي)  -إعالنات إلكترونية 

ملصقات  -مطبوعات إلكترونية (قابلة للتنزيل)  -اإللكترونية المحمولة في الجيب 
برامج  -شاشات عرض ( المكونات المادية في أجهزة الحاسب)  -لكترونية للسلع إ

أجهزة ملحقة بأجهزة  -حاسبات آلية على شكل مفكرة  -مراقبة (برامج الحاسوب) 
  ٩الحاسوب الواردة بالفئة 

 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عطبالتعديل أو النشر أو إعادة ال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0381124  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/11/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة مساهمة امريكية نظمت وقائمة بموجب قوانين  -أكسون موبيل كوربوريشن 
  الواليات المتحدة االمريكية -والية نيوجيرسى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات  - ٧٥٠٣٩ - ٢٢٩٨تكساس   -ايرفينج  - بوليفارد  الس كوليناس ٥٩٥٩
  المتحدة االمريكية

  10  : المةــــــات العـــفئ
  

اطراف وعيون  -اجهزه وادوات جراحيه وطبيه وطب االسنان وبيطريه  - ١٠الفئة 
 ١٠مواد خياطه او درز الجروح الوارده بالفئه رقم  -ادوات تجبير  -واسنان اصطناعيه 

  غيرهادون 
 

وغيرها ٣٨٩٩٦٧االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0417580  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة متحدة امريكية-ابوت دياجنوستيكس سكاربورو انك

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة االمريكية ٠٤٠٧٤ساوثجيت روود سكاربو رو اي  ١٠

  10  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ١٠االجهزة الطبية والمخبرية الواردة بالفئة   - ١٠الفئة 
 

---------- االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0418723  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مؤسسة طبقا لقوانين سويسرا - الكون ، انك 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  فرايبورغ ، سويسرا ١٧٠١،   ٦دى أفرى  - رو لويس 

  10  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٠بالفئة اجهزه و ادوات جراحيه و طبيه للعيون  - ١٠الفئة 
 

وغيرها ٥٩٢٧٢٠العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0418724  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مؤسسة طبقا لقوانين سويسرا - الكون ، انك 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  فرايبورغ ، سويسرا ١٧٠١ -، سى اتش  ٦دى أفرى  - رو لويس 

  10  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٠اجهزه و ادوات جراحيه و طبيه للعيون فئة  - ١٠الفئة 
 

-----االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ال - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423267  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  بيوكون بيولوجيكس انديا ليمتد

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -، سيميكون بارك ، الكترونيك سيتي ، فيز  ٣ -بيوكون هاوس ، جراوند فلور ، تاور 
  الهند -  ٥٦٠١٠٠ -الثاني ، هوسور رود ، بنجالورو ، كارناتاكا 

  
  10  : المةــــــات العـــفئ

  

اجهزة وأدوات جراحية وطبية وطب أسنان وبيطرية؛ أطراف وعيون  - ١٠الفئة 
واسنان اصطناعية، ادوات تجبير، مواد خياطة او درز الجروح؛ االدوات العالجية 

والمساعدة التي يتم تكييفها لالشخاص المعاقين او العجزه؛ اجهزة تدليك؛ أجهزة وأدوات 
  ١٠ادوات ومواد النشاط الجنسي الواردة بالفئة ومواد تمريض لألطفال؛ اجهزة و

 

٤٢٣٢٦٩العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423269  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  بيوكون بيولوجيكس انديا ليمتد

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -، سيميكون بارك ، الكترونيك سيتي ، فيز  ٣ -بيوكون هاوس ، جراوند فلور ، تاور 
  الهند -  ٥٦٠١٠٠ -الثاني ، هوسور رود ، بنجالورو ، كارناتاكا 

  
  10  : المةــــــات العـــفئ

  

ن اجهزة وأدوات جراحية وطبية وطب أسنان وبيطرية؛ أطراف وعيو - ١٠الفئة 
واسنان اصطناعية، ادوات تجبير، مواد خياطة او درز الجروح؛ االدوات العالجية 

والمساعدة التي يتم تكييفها لالشخاص المعاقين او العجزه؛ اجهزة تدليك؛ أجهزة وأدوات 
  ١٠ومواد تمريض لألطفال؛ اجهزة وادوات ومواد النشاط الجنسي الواردة بالفئة 

 

٤٢٣٢٦٨العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 والنماذج الصناعية جريدة العالمات التجارية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428050  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -شركة ميدفال 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -قسم المقطم  -ا المقطم فيال التجاريين بالهضبة العلي ٥بلوك رقم  ٨

  10  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٠منتجات الفئة  - ١٠الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عأو إعادة الطب التعديل أو النشر منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430606  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرية الجنسية -فرد  -ايمان مصطفى كمال اليماني غنيم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مركز ومدينه  - شارع السلك بجوار موقف بلقاس بملك / احمد محفوظ محمد الموجي 
  الدقهليه -شربين 

  10  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٠ات الفئه مستلزمات طبية وجميع منتج - ١٠الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431666  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة كورية - ال جى اليكترونيكس إنك. 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، كوريا ١٥٠ - ٧٢١جو ، سؤول ،  -دايرو ،  يونجدينجبو -، يوى ١٢٨

  10  : المةــــــات العـــفئ
  

أحزمة األذن لألقنعة لالستخدام الطبي؛ حافظات الكمامات لالستخدام الطبي؛  - ١٠الفئة 
الطبي؛ أقنعة الوجه لالستخدام الطبي؛ أحزمة للقناع األغطية الداخلية للقناع لالستخدام 

لالستخدام الطبي؛ أحزمة العنق للقناع لالستخدام الطبي؛ أقنعة واقية لالستخدام من قبل 
العاملين في الطب؛ أقنعة للوجه لالستخدام الطبي للحماية من المواد السامة؛ أقنعة 

بية؛ أقنعة الوجه لألغراض الطبية؛ التنفس الواقية من مواد غير منسوجة للتطبيقات الط
أقنعة الصحة للغايات الطبية؛ أقنعة للوجه لالستخدام الطبي للحماية من البكتيريا؛ أقنعة 
الفم لألغراض الطبية؛ أقنعة واقية للفم لالستخدام الطبي؛ أقنعة واقية للوجه لالستخدام 

عزل الغبار الدقيقة؛ الطبي؛ أقنعة صحية لعزل الغبار األصفر؛ أقنعة صحية ألغراض 
  ١٠أقنعة صحية ألغراض عزل الغبار متناهية الصغر. الواردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432874  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  - محمد عنتر السيد بهنساوى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -العامرية  -طريق اسكندرية القاهرة الصحراوي  ٢٣عزبة سعيد هاشم الكيلو 
  االسكندرية

  10  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٠المالبس الطبية الواردة بالفئة رقم  - ١٠الفئة 
 

ك العالمة تعهد مال -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  
باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433691  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/26  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير -الين تيكنولوجي ، انك. 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

، الواليات المتحدة  ٩٥١٣٤اركواي , سان خوسيه ,كاليفورنيا اوركارد ب ٢٨٢٠
  االمريكية

  10  : المةــــــات العـــفئ
  

أجهزة طب األسنان بما فيها أدوات تقويم األسنان والمثبات التقويمى ؛ أدوات  - ١٠الفئة 
ج تقويم األسنان وأجهزة تقويم األسنان واألقواس الستخدامها في تقويم األسنان وعال

سوء إطباق األسنان؛ وأجزاء ولوازم ملحقة لجميع المنتجات المذكورة أعاله ، حاويات 
  ١٠خاصة لتخزين وتنظيف ونقل أجهزة تقويم األسنان بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433986  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/31  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة امريكية متحدة مؤسسة وخاضعة  لقوانين واليه  -انك  -يديكال راكوتين م
  ديالوير

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات  - ٩٤٤٠٢كاليفورنيا  -سان ماتيو   -  ٤٠٠سويت  -كونكار درايف  ٩٠٠
  المتحده االمريكيه

  10  : المةــــــات العـــفئ
  

وقايه منه وكل هذة المنتجات واردة بالفئة رقم جهاز طبى لعالج السرطان وال - ١٠الفئة 
١٠  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0386814  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/02/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

تأسست وقائمة طبقا لقوانين  - شركة محدودة المسئولية  -لوك أند لوك كو ال تى دى 
  جمهورية كوريا

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  جمهورية كوريا -شانجنام    -اسان  - سيونجانج  -لى   -جاسان  - ٣٨٦

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

آجهزة لالنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي والتبريد والتجفيف والتهوية   - ١١الفئة 
  ١١ة بالفئة رقم : واالمداد بالمياه ولألغراض الصحية و جميع المنتجات الوارد

 

----االشتراطات        :      
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 مات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العال

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0386935  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/02/26  

  :التسجيل إسم طالب
  

  العراق-فرد  –شاالو على اسماعيل 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  أربيل ، العراق ، طريق كويا ، مدينة هيوا ، ١٦٣منزل 

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

اجهزة لالنارة و التدفئة و توليد البخار و الطهو و التبريد و التجفيف و  - ١١الفئة 
  )١١التهوية و امداد المياة و االغراض الصحية و جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم (

 

--------- االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عديل أو النشر أو إعادة الطبالتع منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0389047  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/03/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة محدوده المسؤليه -ميجا يابي يوريو نليري سانتا في تيكاريت ليمتد سركيتي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

اية  ٥٦سيم سايت . نمره . كا١اي كيتيلي اوسب ام اية اتش . اتا تورك بولف هاسياد 
  تركيا -اسطنبول  -باساكهير  ٢٠/

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١االدوات الصحية و جميع منتجات الفئة  - ١١الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0412390  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -حرير لتجارة مستحضرات التجميل ش ذ م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقية -مدينة العاشر من رمضان  -سنتر المباركية امام مرفق الشرطة  - ١٨مكتب 

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١١الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الم - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0414800  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/21  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصيه بسيطة -احمد عيد محمد السيد خليفة وشريكيه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

نموذج ب بمجمع  ٢م١٦٠٠بمساحه اجماليه  ٢٤،  ١٢عيتين رقم الوحدتين الصنا
  بورسعيد -الصناعات الصغيره 

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١١الفئة 
 

التنازل عن الحروف كال  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج 
الوضع العادى على حدة فى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425477  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -اربو لخدمات الالتصاالت 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -العجوزة  - يوليو  ٢٦شارع  ١٦٠

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ١١الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
وغيرها ١٨٧٤٢٢العالمة رقم 
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 يةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناع

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427356  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -شركة مجدى جابر زكا وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -النزهه  -ش عبد هللا ابو السعود  ٥٨

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ١١الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : ب رقم قدم عنها طل
 

    0427754  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى -افراد -محمد علي عوض ابو طريه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بورسعيد - ٥٠٨الدور الخامس مكتب  -مبنى الفريبور  -شارع النهضه وممفيس 

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١المنتجات الوارده بالفئه  - ١١الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429532  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصيه بسيطه -عوض مسعد عوض وشريكه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -الظاهر  -شارع حبيب شلبى  ٣٥

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ١١جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١١الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430099  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  كة توصية بسيطةشر -تامر رجب و شركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -العجوزة  -المهندسين  - ١٥شقة  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١١الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430467  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/21  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -حمدي سيد احمد عوض حجازي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مصر -الغر بيه  -مركز زفتى  -كفر الدغايده 

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

التجفيف والتهوية احهزة االنارة والتدفئه وتوليد البخار والطهى والتبريد و - ١١الفئة 
  ١١وتوريد المياه لالغراض الصحية وكافة المنتجات الوارده بالفئه 

 

تعهد مالك العالمة  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
 -كال على حدى فى الوضع العادى  HGZالتنازل عن الحروف اتش جى زد  -باستخدامها مجمعه 

 -كال على حدى  ELECTRIC COMPANYنازل عن البيان التجارى اليكتريك كومبانى الت
٤٠٣٠٦٤العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعام - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430753  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ة مساهمهشرك -شركة تاي هاوس لالستيراد والتصدير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -المعادي  -حدائق المعادي  ١٠٤ش  ٦٣

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١المنتجات الواردة بالفئة  - ١١الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمة -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : عنها طلب رقم  قدم
 

    0431661  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة محدودة مؤلفه طبقا لقوانين الهند -اتش بي ال اليكتريك اند باور ليمتد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الهند ١١٠٠٠٢ -أساف الى رود  نيودلهى   ٢٠/١

  11  : ةالمــــــات العـــفئ
  

 -سى اف ال  - انابيب االضاءه  -اللمبات  -مصابيح الليد  -اجهزة االضاءه  - ١١الفئة 
اجهزة االضاءه بالطاقه الشمسيه  -اضواء الطوارىء  -االضواء المبهرة الخياليه 

  وال ترد ضمن فئات اخرى ١١وجميع هذة المنتجات ترد بالفئة 
 

حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة االشتراطات        :      منح الطالب
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 نماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وال

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431667  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة كورية -ال جى اليكترونيكس إنك 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  كوريا ١٥٠ -  ٧٢١  -سؤول  - جو  - يونجدو ينجبو   -دايرو  -يوى  - ١٢٨

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

المكيفات الهوائية؛ أجهزة توليد الهواء الساخن؛ أجهزة الترطيب؛ مزيالت  - ١١الفئة 
الرطوبة الكهربائية لالستخدامات المنزلية؛ مواقد الطبخ الكهربائية؛ منقيات المياه 

لألغراض المنزلية؛ األجهزة الغشائية لتنقية لالستخدامات المنزلية؛ أجهزة تأين المياه 
المياه؛ أجهزة لتجميع الطاقة الحرارية الشمسية [للتسخين]؛ منظفات للهواء؛ أجهزة 
التهوية (مكيفات الهواء) للتسخين؛ أضواء الصمامات الثنائية الباعثة للضوء؛ مواقد 

لتجهيزات للطهي؛ للطبخ العاملة بالغاز؛ أفران المطبخ الكهربائية؛ األجهزة أو ا
الثالجات الكهربائية؛ مجففات المالبس الكهربائية؛ آالت تنسيق المالبس لتنشيف 

المالبس (الكهربائية) ألغراض منزلية؛ آالت ترتيب المالبس الكهربائية المجهزة 
بوظائف إزالة الروائح الكريهة، تعقيم وتبخير المالبس للغايات المنزلية؛ آالت تجفيف 

ربائية المجهزة بوظيفة التعقيم، وإزالة الروائح الكريهة والمعالجة لمقاومة المالبس الكه
التجعد للغايات المنزلية ؛ المغاسل؛ حزام األذن لمنظفات الهواء المحمولة؛ الحافظات 

لمنظفات الهواء المحمولة؛ غطاء داخلي لمنظفات الهواء المحمولة؛ واقي الوجه 
قناع؛ معقمات باألشعة فوق البنفسجية للقناع؛ حزام لمنظفات الهواء المحمولة؛ معقم لل

لمنظفات الهواء المحمولة؛ حزام العنق لمنظفات الهواء المحمولة؛ منظفات الهواء 
المحمولة؛ منظفات الهواء القابلة لالرتداء؛ منظفات الهواء المحمولة التي يمكن 

ية الهواء لألغراض ارتداؤها؛ منظفات الهواء المحمولة على شكل قناع؛ مرشحات لتنق
  دون غيرها ١١المنزلية؛ مرشحات لمنظفات الهواء المحمولة الواردة بالفئة رقم 

 

٤٣١٥٤٢االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عإعادة الطبالتعديل أو النشر أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431866  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/05  

  :لتسجيلا إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -خط المطابخ الدولية للتوكيالت التجارية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة االسكندرية - قسم سيدي جابر  -تعاونيات سموحة  ٣شقة  ٥٤عمارة 

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

تجازات الواردة بالفئة البو -ماكينة القهوة  -الميكرويف  -االفران -الثالجات  - ١١الفئة 
  ١١رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431871  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -خط المطابخ الدولية للتوكيالت التجارية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة االسكندرية - قسم سيدي جابر  -حة تعاونيات سمو ٣شقة  ٥٤عمارة 

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ١١الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أو منه ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432518  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -سالم حسن محمد عبد الرؤوف 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  حدائق حلوان -مدينة الهدى  -شارع محمد سعيد من شارع جمال عبد الناصر   ١

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

أجهزة لإلنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهو والتبريد والتجفيف والتهوية و  - ١١الفئة 
ة أجهزة تكييف الهواء،مواقد ،مرشحات (فالتر) إمداد المياه واألغراض الصحي

كهربائية للقهوة ،مكنات كهربائية لصنع القهوة ،غاليات (أباريق) كهربائية للقهوة 
،أوعية طهو ،مقالي كهربائية ،مجففات شعر ،مرشحات (فالتر) لمياه الشرب ،أجهزة 

،أفران محمولة  كهربائية لصناعة األلبان ،مراوح [لتكييف الهواء] ،مراوح كهربائية
(مواقد) ،مجمدات (ديب فريزر) ،صواني شوي [أجهزة طهو] كهربائية ،شوايات 

[أجهزة طهو] كهربائية ،أجهزة لتجفيف اليدين عند المغاسل ،أجهزة تسخين كهربائية 
،آالت وأجهزة لصنع الثلج،غاليات كهربائية ، مواقد [أفران] المطبخ ، مصابيح 

للغسيل،ثالجات،محمصات،شوايات ، محمصات خبز، كهربائية،مجففات كهربائية 
سخانات ماء ، مجففات شعر [السشوار] ،سخانات للحمامات ، مواقد كحولية ،أجهزة 

إزالة الروائح الكريهة من الجو ،أوتوكالف [طناجر ضغط كهربائي] ، االفران 
  ١١الكهربائية ( الميكروويف) وجميع المنتجات الواردة بالفئة 

 

٣٦٣٤١١:      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم        االشتراطات 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432751  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردي   -مون اليت فور لد لصاحبها محمود عبدهللا صباغ  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقية -العاشر من رمضان  - A2المنطقة الصناعية  ٥/ ٥/ ٣قطعة رقم  

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١منتجات الفئة رقم  - ١١الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز ال - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432797  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -ز نخلة وشريكية شريف صبحى نيرو

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبية -بناحية بهتيم  ٣٤من   ٥٤قطعة  - سابقا  ٣٤حاليا  ٩٠قطعة رقم 

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١منتجات الفئة رقم  - ١١الفئة 
 

صورةاالشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بال
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432812  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -محمد اسماعيل محمد اسماعيل الكفراوى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -الكفراوي ملك/محمد اسماعيل محمد اسماعيل  - القنايات  - ش مصطفى كامل ٣٤
  الشرقيه -مركز الزقازيق 

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ١١البوتاجازات الواردة بالفئة  - ١١الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      
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 التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات 

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432815  

  : خــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -محمد اسماعيل محمد اسماعيل الكفراوى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -ملك/محمد اسماعيل محمد اسماعيل الكفراوي  - القنايات  - ش مصطفى كامل ٣٤
  الشرقيه -مركز الزقازيق 

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ١١وتاجازات الواردة بالفئة الب - ١١الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عأو النشر أو إعادة الطبالتعديل  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432921  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  الجنسية مصرى -فرد  -محمد سعيد عبد المعبود عبد العزيز 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -فيصل  -شارع صباح السيد من شارع المنشية  - ٢محل بالعقار رقم 

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١المنتجات الواردة بالفئة  - ١١الفئة 
 

------- االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433414  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مصرية - الترا كير للطباعة والمنتجات الصحية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقية  -  A2بالمنطقة الصناعية  ٤/٥/١بالقطعة  -الدور الثاني 

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١المنتجات الواردة بالفئة رقم جميع  - ١١الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

258 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أ - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433585  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى -فرد   -محمد يحيي محمود نور الهدي  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  سوريا -حليب 

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١نجف واباليج وحدت اناره الوارده بالفئه  - ١١الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0434141  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فردي -عادل يوسف عبد العزيز يوسف 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بني سويف -ش الصالح ايوب  ١١

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١االدوات الصحية الواردة بالفئة  - ١١الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : ها طلب رقم قدم عن
 

    0434142  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى-فردي  -عادل يوسف عبد العزيز يوسف 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بني سويف -ش الصالح ايوب  ١١

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١االدوات الصحية الواردة بالفئة  - ١١الفئة 
 

التنازل عن كل  - تعهد باستخدام العالمة مجمعة  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
مقطع على حدة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0434143  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى -فردي  -عادل يوسف عبد العزيز يوسف 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بني سويف -ش الصالح ايوب  ١١

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١االدوات الصحية الواردة بالفئة  - ١١الفئة 
 

التنازل  - تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
عن كل مقطع على حدة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

262 
 

 دة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجري

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  عالمة ال

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0434144  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردي  -عادل يوسف عبد العزيز يوسف 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بني سويف -ش الصالح ايوب  ١١

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١دوات الصحية الواردة بالفئة اال - ١١الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو منه بالنقل أو النسخ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0434223  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية   -شركة جى بى لالستيراد والتصدير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -شارع قصر النيل  ٥١

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١مياه التبريد الواردة بالفئة رقم  - ١١الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0434914  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/09  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى -فردي  -علي حلمي العربي محمد سالم ابراهيم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  كفر الحاج عمر مركز فاقوس الشرقية

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ١١البوتجازات الواردة بالفئة  - ١١الفئة 
 

:      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  االشتراطات      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0435259  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدودة -شركة ايه سى تكنولوجى لاللكترونيات 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنوفيه -مدينه السادات  -المنطقه الصناعيه االولى  ٥٧القطعه رقم 

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

أجهزة لإلنارة، مصابيح كهربية، مصابيح ، مصابيح لإلضاءة، مصابيح  - ١١الفئة 
كهربائية لالضاءة، أضواء كاشفة، مصابيح الشوارع، مصابيح باألشعة فوق البنفسجية 

  ١١اردة بالفئة لغير األغراض الطبية،.الو
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0435732  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المهندسين العجوزه الجيزه ١٥ش السودان الدور الثالث شقه  ٣٠٤

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١١الفئة 
 

------------ االشتراطات        :      
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 ج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذ

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0436409  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة. , الجيزة -العجوزة  -المهندسين  - ١٥شقة  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

  )١١جميع المنتجات الواردة بالفئة ( - ١١الفئة 
 

------- :             االشتراطات 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عة الطبالتعديل أو النشر أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426347  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/09  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -منهاتن لالستيراد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اسكندريه -سموحه  -شارع زكى رجب   ٤٧ - ٤٥

  12  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٢منتجات الفئه رقم  - ١٢الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427567  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد يمنى الجنسية -عدنان نصر علي حسن شمسى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  يمنجمهورية ال - اليمن الجديدة 

  12  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٢المنتجات الواردة بالفئة   - ١٢الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430427  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/21  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة هولندية -رناشيونال بى. فى. نونا انت

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  جيه دى دير ليدير دروب ، هولندا ٢٣٥٢سى ،  - ١٧٨فان دير فالك بومانويج 

  12  : المةــــــات العـــفئ
  

مساند الرأس لمقعد السيارة؛ مقاعد آمنه لألطفال (الستخدام السيارة)؛ أغطية  - ١٢الفئة 
ستخدمة في المركبات؛ عربات األطفال؛ عربات األطفال القابلة للطي؛ المقاعد الم

عربات األطفال خفيفة الوزن؛ مظالت لعربات األطفال؛ مظالت لعربات األطفال القابلة 
للطي؛ مظالت لعربات األطفال القابلة للطي خفيفة الوزن؛ أغطية لعربات األطفال؛ 

ات وكراسي الدفع وعربات األطفال أغطية لعربات األطفال القابلة للطي؛ العرب
الصغيرة؛ أطقم السفر للرضع واألطفال وتحديدا: العربات ومقاعد السيارات المدمجة 

ومقاعد السيارات وركائز مقاعد السيارات؛ ملحقات عربات األطفال وأطقم السفر 
المخصصة للرضع واألطفال وتحديدا: وسادات المقاعد، دعامات الرقبة والرأس، 

التخزين، العلب والصواني والحماالت، الواقيات واألغطية الواقية؛ أحزمة  مقصورات
) دون ١٢لسالمة األطفال وقشط للمقاعد والمركبات. الـــــــــــــــــوارده بالفئة (

  غيرهـــــــــــــا
 

٣٠٧٠٦٥العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : نها طلب رقم قدم ع
 

    0430575  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه محدوده المسئوليه مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين الهند -يونيباتش رابر ليمتد  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الهند -كوميونيتي سنتر ساكيت نيو دلهي  ١٠كيمكا هاوس 

  12  : المةــــــلعات اـــفئ
  

  ١٢االطارات ورقع من المطاط لترميم االطارات الداخليه بالفئه  - ١٢الفئة 
 

التنازل عن البيان التجارى على حدة -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430576  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه محدوده المسئوليه مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين الهند -يونيباتش رابر ليمتد  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الهند -كوميونيتي سنتر ساكيت نيو دلهي  ١٠كيمكا هاوس 

  12  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٢ترميم االطارات الداخليه بالفئه االطارات ورقع من المطاط ل - ١٢الفئة 
 

--------- االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430903  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -ال تي دي  - تايتشو جوتاي كار بارتس كو 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الصين  -هايهاو روود جياوجيانغ تايتشو تشيجيانغ  ٥٥٨رقم 

  12  : المةــــــات العـــفئ
  

السيارات، إطارات السيارات، صرات عجالت المركبات، شاسيهات  - ١٢الفئة 
سيارات، مخمدات الصدمات للسيارات، دارات هيدرولية للمركبات، صناديق مسننات 

ة، مكابح للمركبات، أعمدة نقل الحركة للمركبات البرية، هياكل للمركبات البري
وال ترد ضمن  ١٢مركبات، أذرعة إشارة للمركبات وجميع هذه المنتجات واردة بالفئة 

  فئات أخري.
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 ارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التج

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431043  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - البدري محمد احمد  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -بوالق الدكرور  -من ش ناهيا   -ش عبده غراب  ١٧

  12  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٢المنتجات الواردة بالفئة  - ١٢الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - حة بالنماذج منح الطالب حق خاص على االلوان الموض -االشتراطات        :      
باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  علنشر أو إعادة الطبالتعديل أو ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431778  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -فاطمة عبد الفتاح اسماعيل وشريكها 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبية -شبرا الخيمة  - شارع ترعة الشابوري ١٦٥

  12  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٢منتجات الفئة رقم  - ١٢الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431780  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -فاطمة عبد الفتاح اسماعيل وشريكها 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبية -شبرا الخيمة  -شارع ترعة الشابوري  ١٦٥

  12  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٢منتجات الفئة رقم  - ١٢الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433928  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  كانت دي فلتروزال تي دي ايةسوفيب فابري

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ٩٠٤-٠٧١٨٣جارديم كومبيكا  ٨٬٢١٣كيه ام  -اس/ان   -دوترا  -بريس  -رود 
  البرازيل -غوارولهوز /  اس بيه  

  12  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٢زجاج المركبات االمامى الوارد بالفئة رقم  - ١٢الفئة 
 

:      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة      االشتراطات  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

278 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0434220  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية  -شركة جى بى لالستيراد والتصدير  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة  -ع قصر النيل شار ٥١

  12  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٢قطع غيار السيارات الواردة بالفئة رقم  - ١٢الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0412284  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/04/30  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -شركة التجاره متعددة االطراف 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -قصر النيل  -ش البورصه الجديده  ١

  13  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٣جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١٣الفئة 
 

التنازل عن  - لب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج منح الطا -االشتراطات        :      
الحرفين كال على حدى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427722  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -افراد  -محمد هشام سالم ابراهيم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش الشهيد عبد هللا عويس ملك / كرم فايز بيومي مركز ديرب نجم الشرقيه

  14  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٤منتجات الفئه  - ١٤الفئة 
 

التنازل عن سيلفر استور باللغتين  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة 
على حدة
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 لعالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : لب رقم قدم عنها ط
 

    0430754  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -شركة تاي هاوس لالستيراد والتصدير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -المعادي  -حدائق المعادي  ١٠٤ش  ٦٣

  14  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٤اردة بالفئة المنتجات الو - ١٤الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431108  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى - فردى  -فعي محمد هشام عبد الناصر شا

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش محمود البنا القدس الشريف امبابه الجيزة ١٢

  4 - 1  : المةــــــات العـــفئ
  

  غاز الفريون - ١الفئة 
  زيوت خاصه بالمكييفات - ٤الفئة 

 

على حدة التنازل عن الحروف كال -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

283 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431109  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى - فردى  -هشام عبد الناصر شافعي محمد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش محمود البنا القدس الشريف امبابه الجيزة ١٢

  4 - 1  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١الفئة 
  ٤جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٤الفئة 

 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع هذا - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431751  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -محمد ابراهيم حسن بدر 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ثاني المنصورة -كفر البدماص  -شارع الحنفي  ٢

  14  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٤جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١٤الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - طالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج منح ال -االشتراطات        :      
٤٣١٧٥٠مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431880  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة  -دوت سكرين 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

شارع عبد المنعم  ٢٥بالدور التاسع فوق االرضي والميزانين بالعقار  ٢٠اوحدة رقم 
  الجيزة - الدقي  -رياض  ناصية شارع عبد الحليم حسين 

  14  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٤المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ١٤الفئة 
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 صناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ال

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432244  

  خ :ــــــــــــــــــريبتا
 

2021/01/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -احمد حلمى محمد محمود حسنين 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندريه - اخر شارع سيدى العراقى عصافرة قبلى اول المنتزة 

  14  : المةــــــات العـــفئ
  

سه و كل خليط منها و المنتجات المصنوعه من المجوهرات، المعادن النفي - ١٤الفئة 
معادن نفيسه أو مطليه بها، غير الوارده في فئات أخرى؛ المجوهرات و األحجار 

الكريمه، أدوات قياس الوقت و أدوات قياس الوقت الدقيقه و كل المنتجات الوارده في 
  .١٤الفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عطبالتعديل أو النشر أو إعادة ال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425511  

  خ :ــــــــــــــــــتاريب
 

2020/11/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -اربو لخدمات االتصاالت 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -العجوزة  - يوليو  ٢٦شارع  ١٦٠

  15  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٥جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ١٥الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  - :      منح الطالب حق خاص على االلوتان الموضحة بالصورة         االشتراطات
وغيرها ١٨٧٤٢٦العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430755  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ة مساهمهشرك -شركة تاي هاوس لالستيراد والتصدير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -المعادي  -حدائق المعادي  ١٠٤ش  ٦٣

  15  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٥المنتجات الواردة بالفئة  - ١٥الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
مجمعة باستخدامها
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0409795  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/03/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -احمد محمد احمد العريان 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الغربية -مركز المحلة الكبرى  -محلة حسن 

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المطبوعات الوارده بالفئة  - ١٦الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0410539  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/03/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه -مكتبات (مكتبات برناسوس) برناسوس للصناعة والتجارة وال

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -اكتوبر  -امتداد المنطقه الصناعيه الثالثه  ٣٩١القطعه 

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦منتجات الوارد بالفئه  - ١٦الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ال - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0412135  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/04/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه ذات مسئوليه محدوده -حرير لتجارة مستحضرات التجميل 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقيه -مدينه العاشر من رمضان  -سنتر المباركه امام مرفق الشرطه  - ١٨مكتب 

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦مناديل ورقيه وجميع منتجات الفئه  -مطبوعات  - ١٦الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0414962  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/23  

  :التسجيل طالبإسم 
  

  ش ذات مسئوليه محدودة -شركة مسار الطليعة المحدوده 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش طه حسين النزهه القاهرة ٢٠

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المنتجات الورقيه فئة  - ١٦الفئة 
 

--------- االشتراطات        :      
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 والنماذج الصناعية جريدة العالمات التجارية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قم قدم عنها طلب ر
 

    0417138  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد   -مجدى كامل عبد المقصود مجاهد القيران 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

اول  -شارع محمود عبد العظيم بملك/كامل عبد المقصود مجاهد  -ميدان الطميهى 
  ةالدقهلي -المنصورة 

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ١٦الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عأو إعادة الطب التعديل أو النشر منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0417142  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/22  

  :سجيلالت إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فرد  -مجدى كامل عبد المقصود مجاهد القيران 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

اول  -شارع محمود عبد العظيم بملك/كامل عبد المقصود مجاهد  -ميدان الطميهى 
  الدقهلية -المنصورة 

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦رقم جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١٦الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0418381  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد   - عمر سامى رشوان محمد  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنيا -مدينة المنيا الجديدة  -المنيا الجديدة   - الحي السابع الحرفي  ٣٨١

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦اكياس للتغليف وكراتين الواردة بالفئة رقم  - ١٦الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : دم عنها طلب رقم ق
 

    0419220  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -احمد عبد الجواد السيد عطا  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الغربية -المحلة ثان  -الجمهورية  -ش عبد الظاهر زعير 

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المطبوعات الواردة بالفئة رقم  - ١٦ئة الف
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419886  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/30  

  :التسجيل إسم طالب
  

  الجنسيةمصرى  -فرد  -مينا ماهر نجيب غالى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -الدقى  -من عبد الحميد لطفى  -ش الكروم   ١٤

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المطبوعات فئة  - ١٦الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0422319  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردى  -مجدى كامل عبد المقصود مجاهد القيران  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

اول  -شارع محمود عبد العظيم بملك/ كامل عبد المقصود مجاهد  -ميدان الطميهى 
  الدقهلية -المنصورة 

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ١٦الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0422325  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردى  -مل عبد المقصود مجاهد القيران  مجدى كا

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

اول  -شارع محمود عبد العظيم بملك/ كامل عبد المقصود مجاهد  -ميدان الطميهى 
  الدقهلية -المنصورة 

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ١٦الفئة 
 

شتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورةاال
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 مات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العال

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0422524  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

  انطونيوس عيسي ابراهيم قرقار وشريكتة/ شركة تضامن

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -الشرابيه  -مساكن ايديال  ٨

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المطبوعات الوارده بالفئه  - ١٦الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عديل أو النشر أو إعادة الطبالتع منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423316  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -اشرف ابو الفتوح عبد العليم حسان 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  سوهاج -نجح مطرود سوهاج اول 

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المطبوعات الواردة بالفئة  - ١٦الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - النماذج منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة ب -االشتراطات        :      
التنازل عن مقطعى العالمة كال على حدى وفى الوضع العادى -باستخدامها مجمعة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426997  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  يةمصرى الجنس -فرد  - محمد حسان محمد غنيم الشيخي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الغربية -اول طنطا   -شارع النادي بملك / مجدي محمد شبل الجعار 

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المطبوعات الوارده بالفئه  - ١٦الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الم - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : رقم قدم عنها طلب 
 

    0427114  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه -ديزرت جولد لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -مدينه نصر  -طريق النصر  -عمارات رامو  ١٥

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المطبوعات الوارده بالفئه  - ١٦فئة ال
 

-----االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427116  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه -ديزرت جولد لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -مدينه نصر  -طريق النصر  -عمارات رامو  ١٥

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المطبوعات الوارده بالفئه  - ١٦الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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 يةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناع

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429006  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  سورى الجنسية - فرد  -عروه سعيد ورد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجمهوريه العربيه السوريه  -دمشق 

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المطبوعات الواردة بالفئة رقم  - ١٦الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  -ص على االلوان الموضحة بالصورة االشتراطات        :      منح الطالب حق خا
باستخدامها مجمعه
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429027  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - سليمان سعيد سليمان عبد اللة االقرع 

  :نواــــــــــــــــــالعن
  

  يزلزى خلف محطة المياه بملك/ سعيد مصطفى عرفه قبوض الغربيه ٢٣بسيون ش 

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المطبوعات الواردة بالفئه  - ١٦الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
التنازل عن الحروف كال على حدى -باستخدامها مجمعة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429061  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردي  -عبد السالم محمد محمود محمد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدقهلية -مركز ومدينة المنصورة  -ي كفر طناح بملك ورثة عبد الحميد المراكب

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦منتجات الفئة رقم  - ١٦الفئة 
 

على حدى ١االشتراطات        :      التنازل عن رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429251  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/09  

  :لالتسجي إسم طالب
  

  شركه تضامن -محمد عبد الوهاب وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مصطفى كامل  ٦٨٦جانبى من شارع  ٥٢٠ -سابقا شارع مصطفى كامل حاليا  ٤٨٦
  المنتزة االسكندرية -الدور السابع الرأس السوداء  ٧٠٤شقة رقم 

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦وجميع المنتجات الواردة بالفئة  المطبوعات والكرتون - ١٦الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429768  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -محمد عاطف عبد المنعم زيادة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -ش محمد احمد عطوه النزهه ١ق ١٣٢٨م

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المطبوعات الوارده بالفئه  - ١٦الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعام - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : دم عنها طلب رقم ق
 

    0430043  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -مدحت منير نصيف زكى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - ش محمد رضوان الحى العاشر مكتب مدينه نصر  ١٢منطقة  ١٥بلوك  ٢٦عمارة 
  القاهرة

  16  : ةالمــــــات العـــفئ
  

  ١٦المطبوعات الواردة بالفئة  - ١٦الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430300  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/20  

  :التسجيل طالب إسم
  

  شركة تضامن -ابراهيم عبد اللطيف عبد الرازق واخيه احمد عبد اللطيف عبد الرازق 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الغربيه -اول طنطا  -ش المديريه ملك االوقاف 

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المطبوعات بالفئة  - ١٦الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
باستخدامها مجمعة
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 نماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وال

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430387  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/21  

  :التسجيل إسم طالب
  

 - ة محدودة شركة ذات مسؤلي -ستاندارد اند بورز فينانشيال سيرفيسيز ال ال سى 
  الواليات المتحدة االمريكية -تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة االمريكية ١٠٠٤١نيويورك  -ووتر ستريت ، نيويورك  ٥٥

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

، والرسائل اإلخبارية المتعلقة  المجالت التجارية ، الكتيبات ، الكتيبات - ١٦الفئة 
باألخبار العامة ، والمعلومات التجارية والمالية ، والمؤشرات المالية ، والتقييمات 

المالية واإلئتمانية ، وبحوث السوق ، وتحليالت البيانات ، وأسعار األسهم ، وبحوث 
لمعلومات األسهم ، وصناديق االستثمار ، وحلول المخاطر ، وبيانات االستثمار ، وا

المتعلقة الطاقة ، السلع ، أسعار المعادن وبيانات سوق المعادن ، الشحن ، المقاوالت ، 
تصنيفات المنتجات والخدمات ، والصناعات المالية والسيارات والقوارب 

واإللكترونيات والرعاية الصحية والمنازل والتأمين واالتصاالت والسفر والمنتجات 
  .١٦االستهالكية بالفئة رقم 

 

العالمة مرتبطة مع  -االشتراطات        :      التنازل عن الحروف كل على حدة فى الوضع العادى 
١١٥٣٣٢العالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عإعادة الطبالتعديل أو النشر أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430636  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى -فرد  - عصام ناجح لبيب رمله 

  :وانــــــــــــــــــعنال
  

  القليوبيه -م عبد المنعم رياض شبرا الخيمه اول  -ش اسماعيل  ٤

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المطبوعات الوارده بالفئه  - ١٦الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430756  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -شركة تاي هاوس لالستيراد والتصدير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -المعادي  -حدائق المعادي  ١٠٤ش  ٦٣

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المنتجات الواردة بالفئة  - ١٦الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -اطات        :      االشتر
باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أو منه ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430885  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

  رى الجنسيةمص -فرد  -عبد الرحمن محمد سعد على الفار  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بورسعيد -صفية زغلول و صالح الدين الشرق  ٢٩

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المطبوعات الواردة بالفئة رقم  - ١٦الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
امها  مجمعهباستخد
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431003  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -ناريمان ناصر حكمت محمد قطارة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -صالح سالم   -عمارات العبور   ٣٥

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦منتجات الفئة رقم  - ١٦الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

317 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز ال - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431052  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة  توصية بسيطة -د مرسي وشركاه داينا كيم ايجيبت احمد خال

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -مدينة برج العرب  الجديدة  -شرق الثانية  - ١٤بلوك  ١٧و ١٤بلوك  ٤القطعتين رقم 
  االسكندرية

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المطبوعات الواردة بالفئة رقم  - ١٦الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  -الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  االشتراطات        :      منح
باستخدامها مجمعه
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431591  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -محمود  محمد احمد محمد احمد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -النزهه  - شارع الحجاز  ٢١٧

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

مطبوعات ومواد التغليف الخاصه بصناعة وتجارة المالبس من شنط  - ١٦الفئة 
وفواتير ومظاريف وأوراق خطابات ودفاتر حسابات وكافة المطبوعات الواردة بالفئة 

١٦  
 

لطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذجمنح ا -االشتراطات        :      
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 التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات 

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431617  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه توصيه بسيطه -محمد ابي عثمان كامل وشريكة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندريه - بجوار مصنع غراء الفيل  ٢٢حديد  ناصيه كوم -ام زغيو  -الدخليه 

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المطبوعات الوارده الفئه  - ١٦الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عأو النشر أو إعادة الطبالتعديل  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : رقم قدم عنها طلب 
 

    0431673  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدودة -علم الدين للتجارة والتوزيع 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -الهرم   -التعاون  -ب اسكان العرائس  ٢

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦عات الواردة بالفئة رقم المطبو - ١٦الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431710  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -ايجيبت فودز جروب ش.م.م 

  :وانــــــــــــــــــنالع
  

ومنطقة خدمات (ب) بالمرحلة األولى   ٦٦ - ٦٣ -  ٥٧ - ٥٦ -  ٥٥ -  ٥٤القطع  
/ب ٤/أ د القطعة ٤والقطعة   ٧-٦-٣- ٢بمنطقة مبارك الصناعية والقطع أرقام  

  المنوفية - مركز قويسنا   -والخدمات وذلك بمنطقة مبارك الصناعية 
  16  : المةــــــات العـــفئ

  

  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ١٦الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أ - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431718  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -ايجيبت فودز جروب ش.م.م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ومنطقة خدمات (ب) بالمرحلة األولى   ٦٦ - ٦٣ -  ٥٧ - ٥٦ -  ٥٥ -  ٥٤القطع  
/ب ٤/أ د القطعة ٤والقطعة   ٧-٦-٣- ٢بمنطقة مبارك الصناعية والقطع أرقام  

  المنوفية - مركز قويسنا   -والخدمات وذلك بمنطقة مبارك الصناعية 
  16  : المةــــــات العـــفئ

  

  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ١٦الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431725  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -يجيبت فودز جروب ش.م.م ا

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ومنطقة خدمات (ب) بالمرحلة األولى   ٦٦ - ٦٣ -  ٥٧ - ٥٦ -  ٥٥ -  ٥٤القطع  
/ب ٤/أ د القطعة ٤والقطعة   ٧-٦-٣- ٢بمنطقة مبارك الصناعية والقطع أرقام  

  المنوفية - يسنا  مركز قو -والخدمات وذلك بمنطقة مبارك الصناعية 
  16  : المةــــــات العـــفئ

  

  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ١٦الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
٢١٥٤١٣العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431753  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية  -دايلي بورادكتس جروب للتجارة والصناعات الغذائية ش ذ ح م 
  محدودة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقية - العاشر من رمضان  - ٦المجاورة  - ٣٢عمارة  - ٣شقة 

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦منتجات الفئة رقم  - ١٦الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431831  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش مساهمة مصرية -شركة ايجيبت فودز جروب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ومنطقة خدمات ب بالمرحلة االولى بمنطقة  ٦٦,  ٦٣,  ٥٧,  ٥٦,  ٥٥,  ٥٤القطع 
/ب والخدمات ٤/ أد القطعة ٤والقطعة  ٧, ٦,  ٣,  ٢مبارك الصناعية والقطع ارقام 
  المنوفية -مركز قويسنا  -وذلك بمنطقة مبارك الصناعية 

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦جميع المنتجات بالفئة  - ١٦الفئة 
 

العالمة  -التنازل عن البيان التجارى على حدة  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
٢١٥٤١٣مرتبطة مع العالمة 
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 دة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجري

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431840  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/05  

  :التسجيل البإسم ط
  

  ش مساهمة مصرية -شركة ايجيبت فودز جروب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ومنطقة خدمات ب بالمرحلة االولى بمنطقة  ٦٦,  ٦٣,  ٥٧,  ٥٦,  ٥٥,  ٥٤القطع 
/ب والخدمات ٤/ أد القطعة ٤والقطعة  ٧, ٦,  ٣,  ٢مبارك الصناعية والقطع ارقام 
  المنوفية -مركز قويسنا  -وذلك بمنطقة مبارك الصناعية 

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١٦الفئة 
 

 - ٤١٥٤١٣العالمة مرتبطة مع العالمة  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
التنازل عن البيان التجارى على حدة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو منه بالنقل أو النسخ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431943  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -ايجيبت فودز جروب ش.م.م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ومنطقة خدمات (ب) بالمرحلة األولى   ٦٦ - ٦٣ -  ٥٧ - ٥٦ -  ٥٥ -  ٥٤القطع  
/ب ٤/أ د القطعة ٤والقطعة   ٧-٦-٣- ٢بمنطقة مبارك الصناعية والقطع أرقام  

  المنوفية - مركز قويسنا   -والخدمات وذلك بمنطقة مبارك الصناعية 
  16  : المةــــــات العـــفئ

  

  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ١٦الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431944  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -ايجيبت فودز جروب ش.م.م  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ومنطقة خدمات (ب) بالمرحلة األولى   ٦٦ - ٦٣ -  ٥٧ - ٥٦ -  ٥٥ -  ٥٤القطع  
/ب ٤/أ د القطعة ٤والقطعة   ٧-٦-٣- ٢اعية والقطع أرقام  بمنطقة مبارك الصن

  المنوفية - مركز قويسنا   -والخدمات وذلك بمنطقة مبارك الصناعية 
  16  : المةــــــات العـــفئ

  

  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ١٦الفئة 
 

حة بالصورةاالشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموض



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

329 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431956  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -ايجيبت فودز جروب ش.م.م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ألولى ومنطقة خدمات (ب) بالمرحلة ا  ٦٦ - ٦٣ -  ٥٧ - ٥٦ -  ٥٥ -  ٥٤القطع  
/ب ٤/أ د القطعة ٤والقطعة   ٧-٦-٣- ٢بمنطقة مبارك الصناعية والقطع أرقام  

  المنوفية - مركز قويسنا   -والخدمات وذلك بمنطقة مبارك الصناعية 
  16  : المةــــــات العـــفئ

  

  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ١٦الفئة 
 

ق خاص على االلوان الموضحة بالصورةاالشتراطات        :      منح الطالب ح
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431963  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

بن  -شركة احمد عبد المعبود عبد العزيز و مجدي عبد المعبود عبد العزيز وشركائهما 
  اليمني ش تضامن

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره ٥ميدان الفلكى الدور الثالث شقه  ٥

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١٦الفئة 
  

 

منح حق خاص على االلوان - ٤٢٩١٧٣االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 
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 ج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذ

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431982  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى -افراد  -فارس عبد هللا محمد محمد شرف 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

التجارى وشبين الكوم بملك محمد رمضان شعبان ثالث  ٣٥هش   ١٤الشيخ زايد قطعه 
  االسماعيليه - االسماعيليه 

  16  : مةالــــــات العـــفئ
  

  ١٦المطبوعات فئة  - ١٦الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عة الطبالتعديل أو النشر أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432103  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -ايجيبت فودز جروب ش.م.م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ومنطقة خدمات (ب) بالمرحلة األولى   ٦٦ - ٦٣ -  ٥٧ - ٥٦ -  ٥٥ -  ٥٤القطع  
/ب ٤/أ د القطعة ٤والقطعة   ٧-٦-٣- ٢بمنطقة مبارك الصناعية والقطع أرقام  

  المنوفية - مركز قويسنا   -والخدمات وذلك بمنطقة مبارك الصناعية 
  16  : المةــــــات العـــفئ

  

  ١٦جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ١٦الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان المقدمة بالطلب
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432107  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مة مصريةشركة مساه -شركة ايجيبت فودز جروب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ومنطقة خدمات (ب) بالمرحلة األولى   ٦٦ - ٦٣ -  ٥٧ - ٥٦ -  ٥٥ -  ٥٤القطع  
/ب ٤/أ د القطعة ٤والقطعة   ٧-٦-٣- ٢بمنطقة مبارك الصناعية والقطع أرقام  

  المنوفية - مركز قويسنا   -والخدمات وذلك بمنطقة مبارك الصناعية 
  16  : المةــــــات العـــفئ

  

  ١٦جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ١٦الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432111  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -فودز جروب شركة ايجيبت 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ومنطقة خدمات (ب) بالمرحلة األولى   ٦٦ - ٦٣ -  ٥٧ - ٥٦ -  ٥٥ -  ٥٤القطع  
/ب ٤/أ د القطعة ٤والقطعة   ٧-٦-٣- ٢بمنطقة مبارك الصناعية والقطع أرقام  

  وفيةالمن - مركز قويسنا   -والخدمات وذلك بمنطقة مبارك الصناعية 
  16  : المةــــــات العـــفئ

  

  ١٦جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ١٦الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432559  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/13  

  :لتسجيلا إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -محمد سعيد عبد المعبود عبد العزيز 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -فيصل  -من ش المنشيه  -ش صباح السيد  - ٢محل بالعقار رقم 

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المنتجات الواردة بالفئة  - ١٦الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : رقم قدم عنها طلب 
 

    0432805  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة عامة محدودة مؤسسة بموجب قوانين الشركات  -ستاندرد تشارترد بى ال سى 
  بالمملكة المتحدة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المتحدة المملكة -دي دي  ٥ي ,  ٢باسينجهال , افينيو , لندن , اي سي  ١

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

الورق والكرتون؛ الصور.مستلزمات القرطاسية والمكتب ، باستثناء األثاث  - ١٦الفئة 
؛مواد الصقة للقرطاسية أو لألغراض المنزلية ؛مواد الرسم والمواد للفنانين.فرش 

عات ، كتل الرسم.صفائح وأغشية وأكياس بالستيكية للتغليف والتعبئة ؛نوع الطاب
الطباعة ؛ورق للتغليف والتعبئة ؛مغلف ورقي للتغليفمصنوعات ورقية من 

القرطاسية؛ملصقات ورقيةورقة كتابة؛وسادات ورق الكتابة؛ عالمات إعالنية من 
الورق المقوى.صناديق من الورق المقوى؛ملصقات من الورق المقوىالتعبئة والتغليف 

طبوعات والكتب والكتيبات والكتالوجات من الورق المقوى؛بطاقات غير مشفرةالم
والمجالت ؛مطبوعات دورية؛الشيكات السياحية والحواالت البريدية والحواالت المالية 
؛الفحوصات؛دفاتر الشيكاتالورق المقوى والبالستيك ؛المواد في شكل مطبوع لتسجيل 

بةالملفات برامج الكمبيوتر والبيانات ؛مواد تجليد الكتبادوات مكتبيه؛أدوات الكتا
  ١٦والمجلدات؛محافظ المستنداتالمواد التعليمية والتدريسية (باستثناء األجهزة) فئة 

 

منح الطالب حق اسبقية -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432867  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/18  

  :التسجيل طالب إسم
  

  مصرى الجنسية -فرد  -مصطفى حمزة عباس حمزة على 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

محل  -الدور االرضي  -شارع هاني كامل المطل علي شارع المشير احمد اسماعيل  ٢
  االسكندرية -قسم سيدي جابر  ٢رقم 

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦لمنتجات الواردة بالفئة رقم المطبوعات وجميع ا - ١٦الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  
باستخدامها مجمعة
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 ارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التج

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432878  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى -افراد   -صابر ابراهيم بركات قنديل محمد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  حاره الدرب الجديده الموسكى ٧

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المطبوعات وجميع منتجات الفئة  - ١٦الفئة 
 

معةتعهد مالك العالمة باستخدامها مج -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  علنشر أو إعادة الطبالتعديل أو ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432922  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -ذي بربرز 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -التجمع الخامس  -بجوار مسجد فاطمة الشربتلي  -خدمات  ٣/٤حي  - ب  ٩مبنى 
  القاهرة - الجديدة القاهرة 

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المطبوعات الواردة بالفئة  - ١٦الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433070  

  خ :ــــــــــــــــــيبتار
 

2021/01/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -احمد عبد الجواد السيد عطا 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الغربية -الجمهورية المحلة ثان  -ش عبد الظاهر زعير 

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المطبوعات الواردة بالفئة رقم  - ١٦الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
باستخدامها مجمعه
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433191  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى -فرد  -محمد محمد أحمد سيد 

  :وانــــــــــــــــــنالع
  

  القاهرة -باب الشعرية  -عطفة البهاتية  -ش الشيخ الصايم  ١٥

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المطبوعات الواردة بالفئة  - ١٦الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433398  

  خ :ــــــــــــــــــاريبت
 

2021/01/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردى  -اسالم احمد فهمى المصرى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

النزهة الجديدة   - ٢االمل حاليا شقة رقم  ١٠ -شارع جوزيف تيتو طريق الهايكستب  ٦
  القاهرة -

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

مطبوعات وملصقات ونشرات وكتالوجات الشركة واللوحات االعالنية  - ١٦الفئة 
  ١٦والعبوات من الكرتون الخاصة بمنتجات الشركة بالفئة 

 

على حدة ٢التنازل عن +-االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433510  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -شركة المبادلة للعالمات التجارية القابضة ذ م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، ابو ظبي ، االمارات العربية المتحدة ٤٥٠٠٥ص.ب 

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

منتجات المصنوعة من هذه المواد وغير واردة في الورق والورق المقوى وال - ١٦الفئة 
فئات أخرى، المطبوعات، مواد تجليد الكتب، الصور الفوتوغرافية، القرطاسية، مواد 
اللصق المستعملة في القرطاسية أو لغايات منزلية، ومواد الفنانين، فراشي الدهان أو 

واد التوجيه والتدريس (عدا التلوين، اآلالت الكاتبة واللوازم المكتبية (عدا األثاث)، م
األجهزة)، مواد التغليف البالستيكية (غير الواردة في فئات أخرى)، حروف الطباعة، 

  ١٦الكليشيهات (الراسمات).بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433586  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى - فرد  -ي محمود نور الهدي  محمد يحي

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  سوريا -حليب 

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المطبوعات الوارده بالفئه  - ١٦الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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 لعالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : طلب رقم  قدم عنها
 

    0433764  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/26  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -احمد عاطف محمد محمد الحنفي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  البحر االحمر - الدهار ثان الغردقة  -حي الزراعة 

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦ات الواردة بالفئة المطبوع - ١٦الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433911  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -مجدى عبد الغنى محمد شلبى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - بلوك صناعات صغيره العبور  ٩٨ج قطعه  -الصناعات ب 

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المطبوعات الواردة بالفئة  - ١٦الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0434064  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/31  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -محمد محمد احمد سيد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -باب الشعريه  -عطفة البهاتيه  -ش الشيخ الصايم  ١٥

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦الفئة المطبوعات الواردة ب - ١٦الفئة 
 

التنازل عن البيان  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
التجارى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع هذا - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0434071  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/31  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى -فرد  -محمد عبد العزيز زين الدين منصور 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  خمسه عشر مايو ٢٤مجاورة   ١٠٢ق 

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ١٦المطبوعات بالفئة  - ١٦الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0434181  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه توصيه بسيطه -تامر رجب وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -العجوزه  -المهندسين  - ١٥شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١٦الفئة 
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 صناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ال

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0435340  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -سوسن السيد سند يوسف 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  لمنوفيةا -مدينة شبين الكوم  -امام المستشفى العام بملك/ عبد الرحمن عبد المنعم عفيفى 

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المطبوعات الواردة بالفئة  - ١٦الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عطبالتعديل أو النشر أو إعادة ال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0435531  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/16  

  :تسجيلال إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -العجوزه  -المهندسين  - ١٥شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ١٦الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

352 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : م قدم عنها طلب رق
 

    0435733  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة- تامر رجب وشركاه

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة. , الجيزة -العجوزة  -المهندسين  - ١٥شقة  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١٦الفئة 
 

-------- االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0435862  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -ياسر عبد المنعم على عكرش 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

بالمنطقة الصناعية شمال طريق  -منطقة الصناعات الكيماوية  -)د ١٦٨قطعة رقم (
  القاهرة -القاهرة الجديدة  - التجمع الثالث  -القطامية العين السخنة 

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المطبوعات الواردة بالفئة  - ١٦الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0436440  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة مساهمة مؤلفة  --شركة لونا لصناعة العطور ومستحضرات التجميل ش.م.م  
  وقائمة وفقا لقانون المصرى

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  زةالجي -  ٧٦القطعة رقم  - اكتوبر   ٦مدينة  -المنطقة الصناعية الرابعة 

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

الورق والورق المقوى والسلع المصنوعة من هذه المواد وغير المشمولة في  - ١٦الفئة 
فئات أخرى؛ المطبوعات؛ مواد تجليد الكتب؛ الصور الفوتوغرافية؛ القرطاسية؛ مواد 

ن؛ فرش اللصق المستعملة للقرطاسية أو لألغراض المنزلية؛ مواد الستخدام الفناني
الدهان أو الرسم؛ اآلالت الكاتبة واللوازم المكتبية (عدا األثاث)؛ مواد التدريس والتعليم 

(عدا األجهزة)؛ المواد البالستيكية المستخدمة للتغليف (غير المشمولة في فئات أخرى)؛ 
حروف الطباعة في اآلالت الطابعة؛ كليشيهات الطباعة، أكياس [مظاريف، وأكياس] 

أو البالستيك للتعبئة، بطاقات إعالن، حفاضات األطفال المصنوعة من من الورق 
الورق والسليلوز [تستخدم مرة واحدة]، حفاضات األطفال التي على شكل سراويل 

تحتية والمصنوعة من الورق والسليلوز [تستخدم لمرة واحدة]، ِعلّب من الورق المقوى 
ف أو التعبئة]، بطاقات، و جميع منتجات أو الورق، أكياس بالستيكية ذات فقاقيع [للتغلي

  دون غيرها" ١٦فيما عدا المناديل الورقية الواردة بالفئة  ١٦الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  
٨٠٥٥٨العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ال - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0417139  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فرد  -مجدى كامل عبد المقصود مجاهد القيران 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

اول  -شارع محمود عبد العظيم بملك/كامل عبد المقصود مجاهد  -ميدان الطميهى 
  الدقهلية -المنصورة 

  17  : المةــــــعات الـــفئ
  

مواد ومنتجات بالستيكية ـ مواد تغليف وحشو وعزل وجميع منتجات الفئة  - ١٧الفئة 
١٧  

 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0417141  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد   -مجدى كامل عبد المقصود مجاهد القيران 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

اول  -شارع محمود عبد العظيم بملك/كامل عبد المقصود مجاهد  -ميدان الطميهى 
  الدقهلية -المنصورة 

  17  : المةــــــات العـــفئ
  

جات بالستيكية ـ مواد تغليف وحشو وعزل وجميع منتجات الفئة مواد ومنت - ١٧الفئة 
١٧  

 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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 والنماذج الصناعية جريدة العالمات التجارية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0417143  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فرد  -المقصود مجاهد القيران مجدى كامل عبد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

اول  -شارع محمود عبد العظيم بملك/كامل عبد المقصود مجاهد  -ميدان الطميهى 
  الدقهلية -المنصورة 

  17  : المةــــــات العـــفئ
  

ع منتجات الفئة مواد ومنتجات بالستيكية ـ مواد تغليف وحشو وعزل وجمي - ١٧الفئة 
١٧  

 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عأو إعادة الطب التعديل أو النشر منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0422324  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  سيةمصرى الجن -فردى  -مجدى كامل عبد المقصود مجاهد القيران  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

اول  -شارع محمود عبد العظيم بملك/ كامل عبد المقصود مجاهد  -ميدان الطميهى 
  الدقهلية -المنصورة 

  17  : المةــــــات العـــفئ
  

مواد تغليف وحشو وعزل و جميع المنتجات  -مواد ومنتجات بالستيكية  - ١٧الفئة 
  ١٧الواردة بالفئه رقم 

 

شتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورةاال
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0422326  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردى  -مجدى كامل عبد المقصود مجاهد القيران 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

اول  -شارع محمود عبد العظيم بملك/ كامل عبد المقصود مجاهد  -ميدان الطميهى 
  الدقهلية -المنصورة 

  17  : المةــــــات العـــفئ
  

مواد تغليف وحشو وعزل و جميع المنتجات  -مواد ومنتجات بالستيكية  - ١٧الفئة 
  ١٧الواردة بالفئه رقم 

 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورةاالشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427938  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى - فردي  -ايمن احمد محمد نجم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ٩١/٩٣القطعة  -ثانية المنطقة الصناعية ال -الصالحيه الجديدة 

  17  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٧منتجات الفئة  - ١٧الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن الحروف كال على حدة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430757  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -اوس لالستيراد والتصدير شركة تاي ه

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -المعادي  -حدائق المعادي  ١٠٤ش  ٦٣

  17  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٧المنتجات الواردة بالفئة  - ١٧الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432133  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -محمد نصرى بيومى عثمان  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  سوهاج -جرجا  - ش الحرية 

  17  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٧الواردة بالفئة  upvcالمواسير البالستيك  - ١٧الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432499  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -  شركة بروتك للصناعات المتخصصة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنوفية –مدينة السادات  –المنطقة الصناعية الثالثة  -١٤القطعة رقم 

  17  : المةــــــات العـــفئ
  

المطاط ومادة الجوتا برشا والصمغ الراتينجي واألسبستوس والميكا والسلع  - ١٧الفئة 
فئات أخرى؛ المواد بالستيكية المشكلة بالبثق  المصنوعة من هذه المواد وغير واردة في

لالستعمال في الصناعة؛ مواد تعبئة وحشو وعزل و أنابيب مرنة غير معدنية و كافة 
  دون غيرها١٧المنتجات الواردة بالفئة 

 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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 مات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العال

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432500  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن - شركة بروتك للصناعات المتخصصة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنوفية –مدينة السادات  –المنطقة الصناعية الثالثة  -١٤القطعة رقم 

  17  : المةــــــات العـــفئ
  

المطاط ومادة الجوتا برشا والصمغ الراتينجي واألسبستوس والميكا والسلع  - ١٧الفئة 
المصنوعة من هذه المواد وغير واردة في فئات أخرى؛ المواد بالستيكية المشكلة بالبثق 

لالستعمال في الصناعة؛ مواد تعبئة وحشو وعزل و أنابيب مرنة غير معدنية و كافة 
  دون غيرها١٧ردة بالفئة المنتجات الوا

 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عديل أو النشر أو إعادة الطبالتع منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432502  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

  تضامنشركة  - شركة بروتك للصناعات المتخصصة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنوفية –مدينة السادات  –المنطقة الصناعية الثالثة  -١٤القطعة رقم 

  17  : المةــــــات العـــفئ
  

المطاط ومادة الجوتا برشا والصمغ الراتينجي واألسبستوس والميكا والسلع  - ١٧الفئة 
رى؛ المواد بالستيكية المشكلة بالبثق المصنوعة من هذه المواد وغير واردة في فئات أخ

لالستعمال في الصناعة؛ مواد تعبئة وحشو وعزل و أنابيب مرنة غير معدنية و كافة 
  دون غيرها١٧المنتجات الواردة بالفئة 

 

التنازل عن الحروف باللغتين كال على حدة -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : دم عنها طلب رقم ق
 

    0432503  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة تضامن  مؤلفة وقائمة وفقا للقانون  - شركة بروتك للصناعات المتخصصة 
  المصرى

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  لمنوفيةا –مدينة السادات  –المنطقة الصناعية الثالثة  -١٤القطعة رقم 

  17  : المةــــــات العـــفئ
  

المطاط ومادة الجوتا برشا والصمغ الراتينجي واألسبستوس والميكا والسلع  - ١٧الفئة 
المصنوعة من هذه المواد وغير واردة في فئات أخرى؛ المواد بالستيكية المشكلة بالبثق 

ير معدنية و كافة لالستعمال في الصناعة؛ مواد تعبئة وحشو وعزل و أنابيب مرنة غ
  دون غيرها١٧المنتجات الواردة بالفئة 

 

تعهد مالك العالمة  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
باستخدامها مجمعه
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الم - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432504  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/13  

  :التسجيل م طالبإس
  

  شركة تضامن - شركة بروتك للصناعات المتخصصة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنوفية –مدينة السادات  –المنطقة الصناعية الثالثة  -١٤القطعة رقم 

  17  : المةــــــات العـــفئ
  

ا والسلع المطاط ومادة الجوتا برشا والصمغ الراتينجي واألسبستوس والميك - ١٧الفئة 
المصنوعة من هذه المواد وغير واردة في فئات أخرى؛ المواد بالستيكية المشكلة بالبثق 

لالستعمال في الصناعة؛ مواد تعبئة وحشو وعزل و أنابيب مرنة غير معدنية و كافة 
  دون غيرها١٧المنتجات الواردة بالفئة 

 

مالك العالمة باستخدامها مجمعة تعهد -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432849  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -يوسف شعبان محمد راضى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الفيوم -مركز الفيو  -االعالم 

  17  : المةــــــات العـــفئ
  

المواسير البالستيك بكافة انواعها وقطع المواسير ومنتجات البولي بروبلين  - ١٧الفئة 
  ١٧الواردة بالفئة 

 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
باستخدامها مجمعة
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 يةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناع

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : رقم  قدم عنها طلب
 

    0432850  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى -فرد  -يوسف شعبان محمد راضى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الفيوم -مركز الفيو  -االعالم 

  17  : المةــــــات العـــفئ
  

مواسير ومنتجات البولي بروبلين المواسير البالستيك بكافة انواعها وقطع ال - ١٧الفئة 
  ١٧الواردة بالفئة 

 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433726  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/26  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى -فردي   - مد فاوي حسن رأفت اح

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  عبد الحق سيد قرين مركز قوص قنا -حجازة قبلي نجع الوغوالت بملك 

  17  : المةــــــات العـــفئ
  

البولي بروبلين والمواسير البالستيكية بكافة انواعها وقطع المواسير الواردة  - ١٧الفئة 
  ١٧بالفئة 

 

-------- :         االشتراطات     
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0435747  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى - افراد  -محمد مختار توفيق محمد  نوارج 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شها المنصورة الدقهليه بملك معوض فتوح مصطفى الحداد

  17  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٧لى ومبسم الشيشه المصنوعه من البالستيك وجميع منتجات الفئه  - ١٧الفئة 
 

التنازل عن الرسم على حدة -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0435748  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -محمد مختار توفيق محمد  نوارج 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بملك معوض فتوح مصطفى الحداد -الدقهليه  -المنصورة  -شها 

  17  : المةــــــات العـــفئ
  

ت الواردة بالفئه لى ومبسم الشيشه المصنوع من البالستيك وجميع المنتجا - ١٧الفئة 
  ١٧رقم 

 

التنازل عن الرسم -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0435749  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى -افراد   -محمد مختار توفيق محمد  نوارج 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شها المنصورة الدقهليه بملك معوض فتوح مصطفى الحداد

  17  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٧لى ومبسم الشيشه المصنوعه من البالستيك وجميع منتجات الفئه  - ١٧الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعام - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0436473  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة - الشركة الدولية لصناعة المواسير الحديثة ولوازمها (ريجو) ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - مدينه نصر  - ش ابراهيم نوار  ٢٥

  17  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٧جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١٧الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
١٢٥١٤٨مع العالمة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

375 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420008  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/31  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -عالم االسرار 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

التجمع  -المنطقة الصناعية  -منطقة الصناعات الصغيرة  - ٦٥٧مصنع بالقطعة رقم 
  القاهرة -الثالث 

  18  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٨واردة بالفئة رقم جميع المنتجات الجلدية ال - ١٨الفئة 
 

التنازل عن  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
كال على حدى فى الوضع العادى A - Sالحروف ايه اس 
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 نماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وال

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420009  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/31  

  :تسجيلال إسم طالب
  

  ش ذات مسئولية محدودة -A.Sعالم االسرار 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

التجمع  -المنطقة الصناعية  -منطقة الصناعات الصغيرة  ٦٥٧مصنع بالقطعة رقم 
  القاهرة -الثالث 

  18  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٨جميع المنتجات الجلدية بالفئة  - ١٨الفئة 
 

منح حق خاص  -:      التنازل عن الحروف باللغتين فى الوضع العادى على حدة    االشتراطات     
على االلوان
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عإعادة الطبالتعديل أو النشر أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426706  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن - رامز بن اسعد بن خالد الصباغ وشركاة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اكتوبر ٦ -بالمنطقه الصناعيه االولى  - ١٦٤) القطعه ١٠٠١الوحده رقم (

  18  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٨جميع منتجات الفئة  - ١٨الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427751  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/23  

  :لالتسجي إسم طالب
  

  فرد -عصام نظمي شنوده تناغو 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ١ورشة رقم  -عطفة االربعين شياخة اكلوم ١١

  18  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٨المنتجات الواردة بالفئة  - ١٨الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أو منه ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : ها طلب رقم قدم عن
 

    0430758  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -شركة تاي هاوس لالستيراد والتصدير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -المعادي  -حدائق المعادي  ١٠٤ش  ٦٣

  18  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٨الواردة بالفئة  المنتجات - ١٨الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431882  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ركة ذات مسئولية محدودةش  -دوت سكرين 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

شارع عبد المنعم  ٢٥بالدور التاسع فوق االرضي والميزانين بالعقار  ٢٠الوحدة رقم 
  الجيزة -الدقي  -ناصية شارع عبد الحليم حسين  - رياض 

  18  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٨المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ١٨الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز ال - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433840  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فرد  -اندرو شوقى جورجى برسوم  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اسيوط -اسيوط ثان  -ش الجالء   -برج الجالء  

  18  : المةــــــات العـــفئ
  

الجلود وجلود مقلده وسلع مصنوعه من هذه المواد غير واردة فى فئات  - ١٨الفئة 
صناديق وحقائب سفر وحقائب حمل االطفال والحقايب وجميع منتجات الفئه  -اخرى 

  ١٨رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430090  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/17  

  :التسجيل لبإسم طا
  

  شركة ذات مسئولية محدودة - TRI PACK GROUPتراي باك جروب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  البحيرة -مركز دمنهور  -طريق الحصة الترعة الشرقية 

  19  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٩منتجات الفئة  - ١٩الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - االلوان الموضحة بالنماذج منح الطالب حق خاص على  -االشتراطات        :      
باستخدمها مجمعة
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 التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات 

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430245  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة-شركة اسمنت سيناء 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  طاميةبرج سما الطريق الدائرى الق

  19  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٩االسمنت فقط الوارد بالفئه  - ١٩الفئة 
  

 

٤٣٠٢٤٦العالمة مرتبطة مع العالمة  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عأو النشر أو إعادة الطبالتعديل  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431226  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/29  

  :التسجيل م طالبإس
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة المراكبي للصلب ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  أكتوبر ٦مدينه  -المنطقة الصناعيه السادسه  ١٨٤القطعة 

  19  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٩منتجات الفئه رقم  - ١٩الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431227  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة المراكبي للصلب ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  أكتوبر ٦مدينه  -المنطقة الصناعيه السادسه  ١٨٤القطعة 

  19  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٩منتجات الفئه رقم  - ١٩الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أ - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433496  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مصرية -المدينة للخرسانة الجاهزة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدقهلية -ثان المنصورة  -برج الروضة ش قناه السويس 

  19  : مةالــــــات العـــفئ
  

  ١٩المنتجات الوارد بالفئة رقم  - ١٩الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
باستخدامها مجمعه
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0434027  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/31  

  :التسجيل طالب إسم
  

  فرد مصرى الجنسية -مايكل رمزى موريس عزيز 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -النزهه  -شارع محمد على البقلى  ١٦

  19  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٩جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١٩الفئة 
 

لوان الموضحة بالنماذجمنح الطالب حق خاص على اال -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0434910  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/09  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة - قطاف للتجارة واالستثمار و االستشا رات 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -النزهة  -اتون مساكن شير -عمارات صقر قريش  ١٣

  19  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيره ١٩الرخام الوارد بالفئة  - ١٩الفئة 
 

--------- االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403795  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/12/09  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة مساهمة تأسست وقائمه طبقا لقوانين واليه  -انك  -بديك اسوشياتس  - ايه -ثير  
  الواليات المتحدة االمريكية -نيوجيرسى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -نيوجيرسى  ٨٥٤٠ان جيه  -ان دى فلور برينسيتون  ٢ -كوليج رود  ايست  ١٠٣
  الواليات المتحده االمريكية

  20  : المةــــــات العـــفئ
  

  .٢٠فرشات مزودة بنوابض ونوابض صندوقية الواردة في الفئة  - ٢٠الفئة 
 

٢٩٢٧٩١االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 دة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجري

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430429  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/21  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة هولندية -رناشيونال بى. فى. نونا انت

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  جيه دى دير ليدير دروب ، هولندا ٢٣٥٢سى  - ١٧٨فان دير فالك بومانويج 

  20  : المةــــــات العـــفئ
  

األثاث؛ الطاوالت؛ الكراسي؛ األسّرة؛ الكراسي الهزازة؛ أسرة الرضع  - ٢٠الفئة 
ة األسرة الخشبية؛ الكراسي العالية لألطفال؛ مشايات الرضع؛ الهزازة؛ المهود؛ أعمد

السالل غير المعدنية؛ المراتب التي جميعها للرضع واألطفال؛ المخدات؛ الوسائد؛ 
وسادات لمنطقة اللعب المسيجة لألطفال؛ الكراسي ذات الوسائد؛ إكسسوارات الكراسي 

وقضبان األلعاب التي ترفق مع  العالية، تحديدا: وسادات المقاعد، واقيات االنسكاب
الكراسي العالية؛ كراسي إطعام األطفال؛ أسرة لألطفال؛ مهود لألطفال؛ حظائر اللعب 
لألطفال؛ أسرة لألطفال الصغار والرضع؛ هزازات الرضع، جميع ما ذكر آنفا للرضع 

واألطفال؛ منصات تغيير الحفاظات للرضع؛ كراسي هزازة للرضع واالطفال؛ أسرة 
فال المجهزة بألعاب؛ مهود الحمل؛ دعامات؛ كراسي المراجيح. الـــــــــــــــــوارده األط

  ) دون غيرهـــــــــــــا٢٠بالفئة (
 

٣٠٧٠٦٦العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو منه بالنقل أو النسخ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430759  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -شركة تاي هاوس لالستيراد والتصدير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -المعادي  -حدائق المعادي  ١٠٤ش  ٦٣

  20  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٠المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٠الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  منح -االشتراطات        :      
باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430834  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى -فرد  -وليد سعيد عبد الستار البنا 

  :نواــــــــــــــــــالعن
  

  ش عز الدين االعصر ملك اسالم فتحى مختار شرابى قسم رابع دمياط

  20  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٠جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٠الفئة 
 

االشتراطات        :      منححق خاص على االلوان
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431854  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -ايه ماهر عبد اللطيف راشد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الغربية -ش الجيش المحلة اول  ٤

  20  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٠المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٠الفئة 
 

حروف كال على حدى وفى الوضع العادىالتنازل عن ال -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431883  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة  -دوت سكرين 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

شارع عبد  ٢٥نين بالعقار رقم بالدور التاسع فوق االرضي والميزا ٢٠الوحدة رقم 
  الجيزة -الدقي  -ناصية شارع عبد الحليم حسين  -المنعم رياض 

  20  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٠المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٢٠الفئة 
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 ج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذ

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433587  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/25  

  :التسجيل طالب إسم
  

  مصرى الجنسية - فرد  -محمد يحيي محمود نور الهدي  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  سوريا -حليب 

  20  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٠االثاث وجميع المنتجات الوارده بالفئه  - ٢٠الفئة 
 

ة باستخدامها مجمعةتعهد مالك العالم -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عة الطبالتعديل أو النشر أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0370606  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/05/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -عالء السيد على عوضين 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ة.الدقهلي -طناح بملك/ ابراهيم السيد على عوضين مركز المنصورة 

  21  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢١جميع المنتجات الواردة بالفئة   - ٢١الفئة 
 

-----االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0421793  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة-تامررجب و شركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -العجوزة  -المهندسين  - ١٥شقة  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤

  21  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢١جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ٢١الفئة 
 

-------- االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423293  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -شركة الملكة لصناعة االوانى المنزلية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية -العامرية  -طريق االسكندرية مصر الصحراوي  ٢٣الكيلو 

  21  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢١عدا االواني المنزلية وادوات المائدة الفئة  ٢١الفئة  جميع منتجات - ٢١الفئة 
 

------- االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423294  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -شركة الملكة لصناعة االوانى المنزلية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية -العامرية  -طريق االسكندرية مصر الصحراوي  ٢٣الكيلو 

  21  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢١االواني المنزلية وادوات المائدة الفئة  - ٢١الفئة 
 

------- االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429533  

  خ :ــــــــــــــــــتاريب
 

2020/12/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصيه بسيطه -عوض مسعد عوض وشريكه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -الظاهر  -شارع حبيب شلبى  ٣٥

  21  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٢١جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢١الفئة 
 

وغيرها ٢٦٥٨٣١العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -طات        :      االشترا


